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عندما عقدت مديرية النفط النرويجية 
احتفاال خاصا في ديس������مبر 1990 لتوديع 
الس������يد فاروق القاس������م الذي ش������غل، فيما 
يق������ارب العقدي������ن، منص������ب املدي������ر العام 
للمصادر النفطية في املؤسس������ة، اس������تذكر 
أحد املتكلمني في االحتفال تعبيرا استعاره 
من أسطورة »الطير الرشيد« قائال: »عاليا 
حلق. عاليا. فما اجلبل إال عش الصقر«. ال 
أعرف في احلقيقة أي تعبير آخر يستطيع 
أن يصف اجلهود التي قدمها فاروق، وأهمية 
هذه اجلهود لتفهم ومواجهة التحديات التي 

جتابه بلدا يدخل عالم النفط ألول مرة.
ع������ني الصقر. ه������ذا ما ميي������زه. نظرة 
الصق������ر الفضائية الثاقبة والش������املة في 
ها ما تش������اء، فنحن  الوق������ت نفس������ه. َس������مِّ
نتحدث عن اس������تيعاب املشهد الكامل فوق 

متهيد

النرويج  أن  من  الرغم  »على 
لكتاب  االن��ط��الق  نقطة  ه��ي 
البحث  لطريقة  ف��إن  ف��اروق، 
الكتاب  دول��ي��ة جتعل  أب��ع��ادا 
النفط،  إلدارة  مهما  مرجعا 
ح���ي���ث ت��ت��خ��ذ م����ن ال���ن���روي���ج 

ميدانا للشرح والتوضيح«
كونار بركه
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التفاصيل. كصورة الس������ماء الواسعة منعكس������ة في قطرة ماء. البلد الذي 
كان يبحث ألول مرة ع������ن موطئ لقدمه في صناعة دولية مذهلة ومعقدة. 

تعددت األقدام على قمة اجلبل، فهل كان هناك مكان، للمزيد منها؟ 
عندما ينش������ر فاروق القاس������م كتابه ه������ذا حول إدارة مص������ادر النفط 
»النموذج النرويجي في إطار أوس������ع«، أعتقد أن الصقر يكون قد هبط. ال 
يعني هذا بالطبع أننا لن نس������مع منه بعد ه������ذا. بالعكس فإن كتاب فاروق 
ميثل مرجعا قيما لكل ما يتعلق بإدارة النفط، وهو ش������يء جديد لم يتوافر 
مسبقا بهذه الصورة. بالطبع تعتمد إدارة النفط على سياسة النفط وكيفية 
توفير املص������ادر املالية والتقنية لعمليات البت������رول. غير أن فاروق يتعرض 
أيض������ا للجوانب اخللقية م������ن إدارة النفط عندما يصر على ضرورة التدبر 
في طريقة استخراج واستعمال هذا املصدر الناضب الذي وهبته الطبيعة 

مرة واحدة فقط ملنفعة البشرية عامة.
يقول كثيرون إن عصر الغاز الطبيعي قد حل. مع هذا فإن العالم ما زال 
معتمدا على النفط، وبإمكاننا، إذا ما أحس������نا وأتقنا التصرف مبا تبقى منه، 

أن نحتفظ به مصدرا ثمينا في خدمة البشرية مدة طويلة في املستقبل.
عل������ى الرغم من أن النرويج ه������ي نقطة االنطالق لكت������اب فاروق، فإن 
لطريق������ة البحث أبعادا دولية جتع������ل الكتاب مرجعا مهم������ا إلدارة النفط، 
حيث تتخذ من النرويج ميدانا للشرح والتوضيح. هذا وقد اشتهر النموذج 

النرويجي بأنه يستند إلى الثالوث: سياسة وإدارة وجتارة.
 في نظر كثيرين ليست هناك أي صعوبة في تفهم اجلوانب السياسية 
أو التجاري������ة من النفط. أما فيم������ا يتعلق باإلدارة فليس األمر على الدرجة 
نفس������ها من السهولة. أليست اإلدارة نوعا من ضبط السجالت؟ بلى. فإننا 
بعد ق������راءة تاريخ مديرية النفط النرويجية منيل إل������ى االعتقاد أن العناية 

اإللهية هي التي أرسلت إلينا فاروق القاسم قبل 40 سنة.
استُعمل منوذج »مديرية« كمؤسسة داخل اجلهاز احلكومي في النرويج 
منذ عام 1820 بوصفها رد فعل لهيمنة القضائيني على اجلهاز احلكومي. 
ومما أدى إلى هذا التطور، املبدأ السياسي الذي نص على أن الدولة، حيث 
تتمتع بحقوق تتعلق مبصادر اس������تراتيجية كالشالالت أو الغابات أو املعادن 
أو احملي������ط أو الزراعة، تكون مجبرة على توفي������ر اخلبرة والكفاءة الالزمة 
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داخل اجلهاز احلكومي الس������تغالل هذه املصادر بصورة رشيدة. بعد مضي 
150 س������نة كان هذا املبدأ ما زال راس������خا عندما كانت النرويج على وشك 

الدخول في عصر النفط. 
يوم االثنني العاش������ر من يونيو 1968 هو يوم يذك������ر في تاريخ النرويج 
خاصة، والتاريخ الدولي عامة. ألول مرة ظهرت على الصحف صورة مشعل 
ملتهب للغاز الطبيعي، دليال على وجود النفط في مياه بحر الشمال. وبهذا 
النبأ تأجج ضوء جديد في سماء النرويج: فقد اكتشفت شركة فيليبس أول 

حقل )كود( في املياه النرويجية من بحر الشمال. 
في هذا الوقت ذاته يطرق جيولوجي عراقي شاب أبواب وزارة الصناعة 
في أوس������لو باحثا ع������ن عمل في صناعة النفط. يتض������ح بعد حني أن لهذا 
الش������اب وزوجته النرويجية ولدا في الثانية من عمره في حاجة ماسة إلى 
اإلمكانات الطبية املتوافرة في النرويج. وأنه ال بد للعائلة من اإلقامة بعض 
الس������نوات في النرويج. ف������ي أثناء وقوفه في قاعة االس������تقبال في الوزارة 
يتساءل فاروق عما إذا كان ممكنا احلصول على عناوين املؤسسات املهتمة 
بالنف������ط في البلد. في ذلك احلني لم يكن هناك في الوزارة أكثر من ثالثة 
موظفني فيما كان يسمى مكتب النفط. وهكذا يذهب أحد املوظفني الثالثة 
ملقابلة السيد القاسم قائال: »حلظة واحدة فقط«. بعد ساعة - متثل رمبا 
أس������رع عملية للتوظيف في تاريخ الدولة النرويجية - تضع الوزارة مش������عل 
كود الرمزي في يد فاروق للتقييم وإبداء النصيحة. بعد فترة قصيرة يكتب 
فاروق في تقريره أنه »س������يكون الكتش������اف كود للغاز والنفط أهمية فريدة 
ملستقبل فعاليات النفط في النرويج. ليس فقط بالنسبة إلى احتمال تطوير 

احلقل ذاته بل الستمرار التنقيب على طول الساحل القاري النرويجي«.
في أبريل عام 1973 بدأ العمل ألول مرة في مديرية النفط النرويجية في 
مدينة ستافانكر. التاريخ يتكلم من تلقاء ذاته. فعندما باشرت املديرية - وفاروق 
- العمل في 1973 لم يكن من املتوقع أن يس������تخلص أكثر من 17٪ من النفط 
املوجود في قعر األرض في حقل أكوفيس������ك اجلب������ار. لو صح هذا التنبؤ لكان 
احلقل قد انتهى قبل سنني. بدال من هذا جند أن حقل أكوفيسك سيبقى منتجا 
في اخلمسني سنة املقبلة، حيث ميكن أن تبلغ نسبة االستخالص ما ال يقل عن 

5٪ من النفط املوجود في املكمن في قعر األرض. 
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جند اسم فاروق بارزا طوال هذه الفترة األولى من تكوين النهج النرويجي، 
ع������ن طري������ق اإلجراءات العملية على الس������احل القاري، وف������ي كثير من الدول 
األخرى املتطلعة إلنتاج النفط التي توجهت إلى بناية مديرية النفط النرويجية 
في س������تافانكر، لكي تتعلم كيفية التعامل مع مصدر ثمني للغاية، وفي الوقت 

نفسه ناضب، بحيث ال ميكن استرداده أو إعادة استثماره بشكل أفضل. 
بالطب������ع ل������م يتحقق كل هذا من دون جه������د. كان ال بد من الكفاح من 
أجل توطيد النهج النرويجي كما نراه اليوم. كان فاروق القاسم يدافع عن 
ه������ذا النهج في اخلط األمامي حيث كانت اخلبرة والتفهم أهم أس������لحته 
مقرونني بإميان وطيد بضرورة العناية في اس������تعمال ما تبقى من مصادر 

من أجل أفضل وأطول خدمة للبشرية.
بعد نش������ر كتاب فاروق هذا ال ميكن ألي شخص أن يتذرع بعدم معرفة 
متطلبات إدارة النفط على الس������احل الق������اري النرويجي، ومن ضمنها البعد 
اخللق������ي في عالم تطغى فيه القيم التقنية التجارية واحلاجة إلى مزيد من 
الطاقة من قبل الدول الكبرى. وعلى حد قول فاروق القاس������م فإن للطبيعة 
لغته������ا اخلاصة، وعلينا اإلصغاء ملتطلبات م������ادة النفط اخلام التي توفر لنا 
أوس������ع أصناف املنتجات إذا ما رغبنا في حسن استثمارها. يتحدث فاروق 
القاسم عن احتياطي النفط والغاز من خالل جتاربه املوفقة في النرويج. 

ف������ي النهاية: أيها الش������باب. إذا وج������دمت صناعة النف������ط خالية من 
التحدي������ات فاق������رأوا كتاب فاروق. يتط������رق الكتاب إل������ى ماضي األرض 
وحاضرها على لس������ان أحد األكادمييني في تاري������خ صناعة النفط ممن 
برزوا في الوقت نفسه في اجلوانب العملية من هذه الصناعة التي غيرت 
النرويج، وستس������تمر في تغييرها في املستقبل. يصح القول أيضا إن هذه 

الصناعة قد غيرت العالم، وستستمر في تغييره في املستقبل.

كوّنار بركه
املدير العام ملديرية النفط النرويجية

ستافانكر - فبراير 2006
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في الش������هر اخلامس من العام 1968 
اضطررنا، أنا والعائلة، إلى السفر للنرويج 
لغرض معاجلة ابني األصغر الذي كان في 
أم������س احلاجة إلى العالج خ������ارج العراق. 
وعلى الرغم من تكدرنا من الس������فر، ومن 
األس������باب التي حملتنا عليه، فلقد شاءت 
املصادفات أن يكون التوقيت مناسبا للغاية 
ل لي االشتراك في  ألنه - بأعجوبة - س������هَّ

مغامرة نفطية نادرة.
مارس 1968 كان - باملصادفة - هو 
الشهر الذي اكتُشف فيه حقل »كود« الذي 
كان أول حقل مشجع جتاريا اكتُشف على 
الساحل القاري النرويجي. بعد وصولي 
إلى أوس������لو، وفي طريقي إلى االلتحاق 
بالعائلة في مدينة »أوندالسنس« شماال 
في اجلزء األس������فل من البلد، كنت قلقا 

مقدمة

»النم������وذج  تعبي������ر  »يش������مل 
النرويج������ي« طقم������ا كام������ال 
والتشريعات  السياسات  من 
التي  اإلداري������ة  واألس������اليب 
اس������تعملتها النرويج لتحقيق 
إدارة مصادر  ف������ي  أهدافها 

النفط بأوسع معانيها«
املؤلف

11
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للغاية بشأن وجود عمل مناسب لي ميكنني من إعالة العائلة في النرويج 
بينما نعالج ابني األصغر. واس������تجابة لدافع ارجتالي قررت زيارة وزارة 
الصناعة في أوس������لو على أم������ل أن يزودوني بقائمة لعناوين ش������ركات 
النف������ط املوجودة في البل������د. كان أملي طبعا أن يكون لهذه الش������ركات 
بع������ض احلاجة إل������ى خبرتي، ولو إنني كنت بعيدا ع������ن عمليات التنقية 
والتوزيع التي تخصصت بها - وفق معرفتي - آنذاك شركات النفط في 
النرويج. وكانت دهشتي كبيرة جدا ملا انتهيت جالسا في مكتب الوزارة 
ألجيب عن أسئلة متعددة تتعلق باختصاصي اجلامعي وخبرتي العملية 
في ميدان البحث عن النفط )٭(وتقييم احتياطياته. وهكذا شاء احلظ 
أن تؤدي هذه املقابالت االرجتالية إلى عرض تس������لمته بعد ستة أشهر 
للعمل في الوزارة بصورة مؤقتة كمستشار في أمور النفط. وانحصرت 
أول مهمة لي في الوزارة في تقييم حقل كود الذي اكتُش������ف في الس������نة 
نفس������ها، مع تقييم شامل لبقية نتائج احلفر، حتى ذلك احلني في بحر 

الشمال في النرويج. 
هك������ذا، وبهذه الطريقة املذهلة، بدأت حقبة ذهبية ليس بالنس������بة إلي 
فقط، بل كذلك بالنس������بة إلى النرويج. ولكن »أسطورة النفط« التي دخلتها 
في العام 1968 كانت قد بدأت في الواقع منذ 1959. كذلك ميكن القول 
إن األس������طورة ما زالت  مستمرة، وسوف تس������تمر على األقل إلى منتصف 

القرن احلاضر ورمبا أكثر. من يعرف؟ 
  احلقيق������ة أنني ب������دأت بالتفكير ف������ي كتابة كتاب ع������ن إدارة املصادر 
النفطي������ة منذ نهاي������ة الثمانينيات. في ذلك احلني كنت ق������د رافقت تطور 
صناع������ة النفط النرويجية من كثب، عبر عملي في منصبني مختلفني: أوال 
بصفتي مستش������ارا للوزارة في أوسلو من 1968 إلى 1972، وثانيا بصفتي 
مدي������را للمصادر النفطية في املديرية النرويجي������ة للنفط من العام 1973 
إل������ى العام 1990. هذا وكانت جتربة النرويج في إدارة مصادرها النفطية 
)التي نسميها من اآلن فصاعدا في هذا الكتاب بالنموذج النرويجي( كانت 
ق������د بلغت مرحلة متط������ورة في منتصف الثمانيني������ات. وعلى الرغم من أن 
)٭( تس������تعمل كلمة النفط في هذا الكتاب مبعنى »petroleum«، وتش������مل كال من الزيت والغاز. 

كذلك تستعمل كلمة الزيت بنفس معنى كلمة »oil« في اللغة اإلجنليزية.
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20 عاما هي فترة زمنية قصيرة بالنس������بة إلى بل������د جديد لعمليات النفط 
ف������إن النرويج متكنت خالل هذه املدة القصيرة من أن حتوز إعجاب العالم 
نتيجًة إلجنازاته������ا الرائعة فيما يخص إدارة مصادر النفط. لقد ش������هدت 
أوسلو وس������تافانكر في ذلك الوقت زيارات وفود متعددة من مختلف أنحاء 
العال������م ترغب في التعرف على أس������اليب اإلدارة التي كانت تس������تعمل في 
النروي������ج والتي أدت إلى هذا النج������اح امللحوظ. وبحكم عملي مديرا إلدارة 
مصادر النفط تهيأ لي شرف التعرف على هذه الوفود والتحدث معها حول 

مميزات النموذج النرويجي وتطوره الباهر. 
من������ذ الع������ام 1991 وحتى وقت كتاب������ة هذا الكتاب تهي������أ لي العمل 
مستش������ارا لدول متعددة في أفريقيا وآس������يا، من أجل جذب الشركات 
العاملي������ة لهذه ال������دول للتنقيب عن النفط وتطوي������ره. ولقد أفادتني هذه 
التج������ارب كثيرا، ألنها مكنتني من تقييم التجربة النرويجية ووضعها في 
إطار عاملي أوسع. موازيا لهذا النشاط شاركت كل عام محاضرا في دورة 
التدريب السنوية التي تعقدها مؤسسة »بتراد« )٭( ملدة 8 أسابيع لنخبة 
م������ن املوظفني في هيئ������ات النفط من كل أنحاء العال������م، وذلك لتدريبهم 
عل������ى إدارة عمليات النفط. وباألخص في هذا املجال أذكر محاضرتني 
س������اهمتا في تش������جيعي على كتابة هذا الكتاب: أوالهما هي محاضرة 
افتتاحية للدورة تس������تعرض تاريخ إدارة النفط في النرويج، وتركز على 
أهم السياسات واألحداث التي أسهمت في تشكيل التجربة النرويجية. 
أما احملاضرة الثانية فهي تتناول املبادئ األساسية التي تتحكم في إدارة 
النفط وتتناول - كمبدأ مهم - كيفية خلق عالقة إيجابية بني السلطات 

والشركات العاملة في البلد. 
في املناقش������ات الت������ي تبعت محاضراتي في ندوة »بت������راد«، وكذلك في 
أثناء عملي مع الدول النامية في أفريقيا وآس������يا، كان هناك س������ؤال واحد 
يت������ردد كثي������را وهو: ما  فائ������دة التجربة النرويجية لبقي������ة البلدان، خاصة 
البلدان النامية؟ ولقد تعودت في هذه املجاالت أن أس������تبق هذا السؤال من 
البداي������ة قائال إنه ليس من املس������تحب أو املمكن تطبيق التجربة النرويجية 
)٭( بتراد: هي مؤسس������ة غير جتارية أسس������تها مديرية النفط النرويجية، و»نوراد«: هي مديرية 

املعاونة االقتصادية النرويجية.
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بحذافيرها في أي بلد كان، ألن ظروف البلدان تختلف بالطبع عن ظروف 
النرويج من أغلب النواحي. ومع هذا فإن هناك دروس������ا وجتارب مختلفة 
ميكن االستفادة منها في أغلب البلدان، شريطة أن تكون االستفادة مبنية 
على دراسة دقيقة تؤدي إلى حتوير احللول إلى ما يالئم أحوال وتطلعات 

البلد بالذات. 
وهكذا، ومع مرور الزمن، بدأت فكرة هذا الكتاب تتطور من خالل 
جتاربي ف������ي محاضرات »بت������راد« وأعمالي في ال������دول النامية، حتى 
أصبح������ت حتديا مغري������ا ال ميكن جتاهله. مع ه������ذا فإنني كنت أدرك 
طوال هذا الوقت أن املهمة س������تكون شاقة وستتطلب كثيرا من اجلهد. 
فهل من املمكن مثال إعطاء النموذج النرويجي حقه في كتاب يركز على 
فائدة هذا النموذج لل������دول النامية؟ ومن الناحية األخرى فإن الكتاب، 
م������ن خالل ربط التجارب النرويجية باملبادئ واملمارس������ات العاملية، قد 
ي������ؤدي إلى زيادة قيمة النموذج النرويجي. وهكذا قارنت بني إيجابيات 
نش������ر الكتاب وسلبياته، حتى توصلت إلى قرار ال أدري إن كان مصيبا 
أو ال. أنت فقط يا س������يدي القارئ تس������تطيع أن حتكم على ما إذا كان 

الكتاب يستحق هذا اجلهد. 
قبل كل شي أود أن أوضح ما هو املقصود بالتعبير»النموذج النرويجي«. 
أعتق������د أن التوضيح ضروري على األقل ألنني اخترت اس������تعمال التعبير 
كعنوان لهذا الكتاب. التعبير »النموذج النرويجي« اس������تُعمل ألول مرة في 
السبعينيات بعد تشكيل مديرية النفط النرويجية (NPD) وشركة النفط 
الوطنية (Statoil). وكما سيتضح للقارئ بعد قليل، فلقد مت تنظيم جهاز 
النف������ط احلكومي في الع������ام 1972، ما أدى إلى تش������كيل مديرية النفط 
النرويجية للتفرغ لألعمال اإلدارية التقنية، بينما شكلت الشركة الوطنية 
»س������تاتويل« للقيام باملهام التجارية التابع������ة حلصة احلكومة في عمليات 
النفط. أما ال������وزارة فلقد تفرغت، وفق هذا التنظيم، للمس������ائل املتعلقة 
بالتش������ريع والسياس������ة النفطية ومنح االمتيازات للشركات. هذا وقد أثار 
الفصل بني هذه املهام احلكومية الثالث اهتماما كبيرا في مجتمع النفط 
العاملي خاصة، لفصله الواضح بني مصالح الدولة التجارية ومهام احلكومة 

كسلطة سياسية وإدارية حتقيقا لدورها كمالكة للمصادر الطبيعية. 
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من الطبيعي أن االهتمام العاملي بالتنظيم النرويجي في قطاع النفط 
أدى بدوره إلى ش������عور بالفخر داخل النرويج. وهكذا بدأ الناس يتحدثون 
عن »النموذج النرويجي« كأنه يعني هذا التنظيم فقط. أود أن أؤكد منذ 
البداية أنني سأستعمل التعبير بصورة أوسع بكثير من هذا املعنى الضيق. 
بالنسبة إليَّ يشمل تعبير »النموذج النرويجي« طقما كامال من السياسات 
والتشريعات واألساليب اإلدارية التي استعملتها النرويج لتحقيق أهدافها 
في إدارة مصادر النفط بأوس������ع معانيها. وهكذا، فإنني في هذا الكتاب 
لن أتقيد بالتش������ريعات أو التنظيمات أو السياس������ات الت������ي اتبعها البلد 
في بداية عمليات النفط. على العكس فإنني أنوي اس������تعراض الظروف 
التي حتكمت في تطوير أس������اليب إدارة النفط في النرويج، سواء أكانت 
ه������ذه الظروف متعلقة بأوضاع البلد الداخلي������ة، بطبيعة مصادر النفط، 
أم بأوضاع الس������وق العاملية. وبعبارة أخرى فإن هذا الكتاب سيس������تعمل 
التجرب������ة النرويجية لكي يحلل القوى الدافع������ة املتعددة التي تتحكم في 

تطوير إدارة مصادر النفط.

ترتيب الكتاب
ال تنحصر الغاية من هذا الكتاب  في وصف النموذج النرويجي فقط، 
بل تش������مل أيضا وضع ه������ذه التجربة في إطار عاملي ش������امل. ومن أجل 

م الكتاب إلى ثالثة أجزاء: حتقيق هذا الهدف رأيت من األجدر أن يُقسَّ
 - اجل������زء األول هو اس������تعراض األحداث واألوض������اع التي أدت إلى 

حتديد املعالم الرئيسة للنموذج النرويجي.
- اجلزء الثاني يتناول املقومات األساسية إلدارة مصادر النفط.

- اجلزء الثالث هو مقارنة بني النموذج النرويجي وطرق إدارة مصادر 
النفط املتداولة عامليا. 

اجلزء األول
لكي نتمكن من مناقش������ة النموذج النرويجي ال بد لنا من اس������تعراض 
التط������ورات التي مرت بها إدارة مص������ادر النفط في النرويج خالل العقود 
األربعة املاضية. الغرض من هذا االستعراض هو ليس سرد كل األحداث 
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بصورة وافرة وشاملة، ألن هناك كتبا أخرى تفرغت لهذا الغرض. الغرض 
هنا هو تقدمي س������رد حتليلي يس������تعرض أهم األحداث والتطورات، ويعلق 
في الوقت نفس������ه على الظروف والدواف������ع خلف األحداث التي مرت بها 

التجربة النرويجية منذ البداية وحتى أواخر القرن املاضي.
م االستعراض هذا إلى أربع فترات من التطور )الشكل - 1(،   وسيُقسَّ
ميث������ل كل منها تغييرات أساس������ية في معدل منو احتياط������ي النفط على 
الس������احل القاري النرويجي، الذي يش������كل بدوره أه������م عوامل النمو في 
الصناع������ة النفطية. ويفترض هنا طبعا أن منو مصادر النفط يكون بدوره 
أساسا جذريا للعالقة بني ش������ركات النفط من جهة، والسلطات الوطنية 

واملجتمع بصورة عامة من اجلهة األخرى.

خالل استعراضنا لكل فترة من الفترات األربع سوف نحاول مناقشة 
التأثير احليوي املتبادل بني ثالثة أنواع من العوامل:

أوال - العوام������ل املقومة التي تؤثر في صناعة النفط. وقد تكون هذه 
العوامل محلية تنتج عن التش������ريعات والتعالي������م التي تصدرها احلكومة 
املضيفة، أو عوامل عاملية تنتج عن ظروف الس������وق النفطية، س������واء كانت 
تخص أس������عار الزيت أو أس������عار البضائع واخلدمات التي تس������تعمل في 

الصناعة النفطية. 

ما قبل النضج

التدعيم

النمو
التأسيس

عب
مك

تر 
ن م

ليو
م

)الشكل -1(: فترات التطور األربع التي مرت بها الصناعة النفطية في 
النرويج، ومعدل منو احتياطي الزيت والغاز املثبت على الساحل النرويجي القاري
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ثانيا - الفعاليات النفطية التي قامت بها الصناعة النفطية استجابة إلى 
ومبوجب العوامل املقومة املذكورة أعاله. وقد يكون معدل االستثمار السنوي 

الذي وضعته الصناعة النفطية في كل فترة أهم مؤشر لهذه الفعاليات. 
ثالثا  - قد تؤدي الفعاليات التي تقوم بها الشركات إلى نتائج ملموسة 
في ش������كل اكتش������افات أو تطوير حقول أو زيادة ف������ي اإلنتاج. وتؤدي هذه 
النتائ������ج بدورها إلى تطورات تقني������ة أو اقتصادية في مختلف القطاعات 
في البلد املضيف. ومن أهم النتائج في هذا املجال تطور املؤسس������ات في 
البلد اس������تجابة ملتطلبات الصناعة النفطية، س������واء كان ذلك في القطاع 
احلكوم������ي أو في القطاع اخلاص. وبالطبع ف������إن من أهم النتائج املترتبة 
على الفعالي������ات النفطية تأثيرها في الدخل الوطني، وكيفية حتويل هذا 

الدخل اجلديد إلى فوائد اجتماعية دائمة لسكان البلد املضيف. 
من خالل استعراض تطور النموذج النرويجي خالل أربع فترات، نأمل 
أن نلقي ضوءا على طبيعة العالقة بني العوامل املختلفة التي شاركت في 

هذا التطور بحيث تسهل مناقشة هذه العوامل أخيرا في هذا الكتاب.
ومن اإلنصاف أن نحذر القارئ من أن استعراض األحداث في اجلزء 
األول من الكتاب س������يتم في أثناء بحث مواضي������ع مختارة من دون التقيُّد 
املطلق بتسلس������ل األح������داث. ويعني هذا أن التعليق������ات حتت أي موضوع 
تخص - بصورة عامة - الفترة بكاملها. ويُستثنى من ذلك بعض احلاالت، 
حيث يشمل التعليق أحداثا ذات عالقة باملوضوع حدثت قبل الفترة املعنية. 

والغرض من استعادة هذه األحداث هو تكملة اإلطار العام حولها.
 بالنهاية، نأمل أن يكشف استعراض األحداث في اجلزء األول من هذا 
الكت������اب عن بعض الظ������روف اخلاصة التي مكنت النروي������ج من النجاح في 
تطوير أس������لوبها اخلاص في إدارة شؤون النفط. وسنعود لهذا املوضوع في 

اجلزء الثاني للكتاب. 

اجلزء الثاني
اله������دف الرئيس م������ن اجلزء الثان������ي للكتاب هو بح������ث املقومات 
األساس������ية لعملي������ات النفط وكيفية مش������اركتها ف������ي حتديد الفرص 
املتوافرة إلدارة املصادر النفطية. أما الغرض اآلخر فهو اإلش������ارة إلى 
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الظروف األساس������ية التي كانت - من دون شك - مالئمة جدا في حالة 
النرويج بالنس������بة إلى غيرها من الدول الت������ي دخلت الصناعة النفطية 

ألول مرة. 
الفصل اخلامس: يعطي القارئ مقدمة ألهم املقومات األساسية لإلدارة 
الرشيدة في قطاع النفط خاصة والعالقة الوطيدة بينها وبني اإلدارة الرشيدة 
في البلد عامة. بعد ذلك يناقش الفصل العوامل اجلوهرية في إدارة مصادر 
النفط من أجل خلق تفهم كامل للعالقة املعقدة بني درجة املجازفة ومستوى 
املكاف������أة ف������ي عمليات النفط. لهذا فقد يجد الق������ارئ غير املتمعن في أمور 
النفط بعض العون في هذا الفصل. وينتهي الفصل مبناقشة أدوار السلطات 

احلكومية وأدوار شركات النفط وطبيعة العالقة بني الطرفني. 
الفصل السادس: يبحث املقومات األساسية التي توافرت في النرويج 
خالل السنني األولى من اش������تراكها في عمليات النفط. وعلى الرغم من 
وج������ود حتديات تقنية وإدارية متع������ددة كان من الضروري للنرويج التغلب 
عليه������ا، فلقد حظي البلد في الوقت نفس������ه بظ������روف وإمكانات متعددة 
ساعدته على النجاح في تطوير إدارة فعالة ومرموقة ملصادره النفطية. 

اجلزء الثالث 
اجل������زء الثالث م������ن الكتاب يبحث املعال������م السياس������ية واإلدارية التي 
يتمت������ع بها النم������وذج النرويجي من وجهة نظر ال������دول األخرى التي تطمح 
إلى االس������تفادة من جتارب النرويج. وبصورة خاصة يبحث اجلزء العالقة 
اإليجابي������ة التي تطورت ف������ي النرويج بني الس������لطات احلكومية من جهة 
والشركات العاملة في البلد من اجلهة األخرى، ما أدى إلى درجة مرموقة 

من التعاون بني الطرفني. 
حت������اول الفصول م������ن 7 إلى 9 بحث العالقة اإليجابية بني الس������لطات 

احلكومية وشركات النفط من نقاط انطالق ثالث كما يلي:
الفصل الس������ابع: يعطي القارئ مقدمة للعالقات اإلدارية املختلفة عن 
طريق استعراض الوسائل املتوافرة للطرفني لزيادة قيمة املصادر النفطية 
ف������ي مختل������ف املراحل التي متر به������ا عمليات النف������ط. والغرض من هذا 
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الع������رض هو تأكيد أن التعاون بني الطرف������ني يؤدي في أكثر احلاالت إلى 
تعزيز القيمة عن طريق زيادة حجم املصادر املكتشفة وحتقيق استخالص 

أفضل ملصادر الزيت. 
الفصل الثامن: يعطي مقارنة بني أهم معالم سياسة النفط في النموذج 
النرويجي واملعالم السائدة في معظم الدول املضيفة التي هي أقل حظا من 
النرويج. الغرض من هذه املقارنة هو حتليل سياس������ة النفط النرويجية من 

وجهة نظر الدول األخرى التي تريد أن تستفيد من هذه التجربة. 
الفص���ل التاس���ع: يس������تمر في استعمال أس������لوب املقارنة، حيث تقارن 
تفاصيل اإلش������راف احلكومي في النرويج مع التفاصيل نفسها في البلدان 

األخرى التي تضيف عمليات النفط.
الغرض م������ن املقارنة بني النرويج والدول األخرى هو إقناع القارئ بأنه 
عل������ى الرغم من وجود فوارق كبي������رة بني أوضاع النروي������ج وأوضاع الدول 
األخرى، فإن جتارب النرويج - مع هذا - قد تكون مفيدة للدول التي تطمح 
إلى حتس������ني إدارة صناعة النفط، وميكن حتقيق ذلك عن طريق حتاش������ي 
بع������ض األخطاء الت������ي مرت بها النرويج، أو باس������تعمال ج������زء من احللول 
النرويجية بعد حتويرها ملالءمة الظروف واملطامح اخلاصة بالبلد املعني. 
الفص����ل العاش����ر: يعط������ي بعض املعلوم������ات عن التعاون ب������ني معاهد 
البحوث النرويجية وش������ركات النفط، وكذلك دور الس������لطات في تشجيع 
ه������ذا التعاون. كذلك مينح الفصل نبذة قصيرة عن تاريخ وأس������لوب العمل 
في ثالثة مشاريع تقنية مشتركة بني السلطات وشركات النفط في مجال 
حتسني اس������تخالص الزيت من احلقول النرويجية والنتائج املرضية التي 

توصلت إليها هذه املشاريع.
الفص���ل احلادي عش���ر: يعطي موجزا أله������م املالمح التي متيز النموذج 
النرويجي عن غيره من أساليب إدارة مصادر النفط. كذلك يبحث الفصل 

إمكانات استفادة الدول االخرى من التجارب في النرويج.
الفص���ل الثان���ي عش���ر: ه������و فصل جديد بالنس������بة إلى النس������خة 
اإلجنليزية من الكتاب. ويبحث هذا الفصل، بصورة خاصة، التحديات 
التي تواج������ه الدول الكبرى املص������درة للنفط، متطرق������ا إلى الضغوط 
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اخلارجية والداخلية التي تتعرض لها هذه الدول. كذلك يبحث الفصل 
ظاهرة نقمة النفط محاوال تفسيرها وتشخيص الطرق لتجنبها. لهذا 
الغرض يبحث الفصل جتارب النرويج في االستفادة من نعمة النفط 

وجتنب نقمته.
الفصل الثالث عش������ر: ه������و محاولة للتنبؤ بكيفي������ة تطور صناعة 
النفط مع الزمن وما إذا كانت التجربة النرويجية س������تبقى ذات فائدة 

في املستقبل. 
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اجلزء األول

بداية تكوين النموذج النرويجي
عرض تاريخي من السبعينيات حتى التسعينيات
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1-1 األسس القانونية واإلدارية لعمليات النفط 

1-1-1 حرية البحار واتفاقية جنيف
أساس أسطورة النفط في النرويج يرجع 
إل������ى اتفاقية جنيف الدولية التي وقعت في 
ع������ام 1958. وتنص هذه االتفاقية على أن 
للبلدان الس������احلية حق الوالي������ة فيما يتعلق 
باستثمار املصادر الطبيعية التي توجد حتت 
س������طح األرض في املناطق الس������احلية التي 

حتاذي األرض اليابسة في هذه البلدان. 
قد يستغرب القارئ أن النرويج في وقتها 
كانت إحدى الدول التي لم تؤيد، أو على األقل 
ت������رددت في تأييد هذه االتفاقية، على الرغم 
من أنه������ا أعطت البلد في النهاية حق الوالية 
على مساحات ساحلية شاسعة. لهذا املوقف 

املتردد من ناحية النرويج أسباب متعددة:

1

فترة التأسيس
)1969 - 1958(

»إن احتمال وجود النفط في 
املناط������ق الش������مالية من بحر 
مجرد  يعتب������ر  كان  الش������مال 
مقامرة في ذلك الوقت. لكن 
هذا لم مينع الشركات العاملية 
بالس������لطات  االتص������ال  م������ن 
النرويجي������ة لالستفس������ار عن 
شروط احلصول على ترخيص 
جيوفيزيائي  مبس������ح  للقي����ام 
في اجل�����������زء النرويجي م������ن 

بحر الشمال«
املؤلف

23
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 أوال، ال ب������د لن������ا من تذكير الق������ارئ بأن النرويج ف������ي ذلك الوقت 
كانت تعتمد اقتصاديا بالدرجة األولى على صناعتي صيد األس������ماك 
والتج������ارة البحري������ة. واملعروف ع������ن هاتني الصناعت������ني الدوليتني هو 
اعتمادهما الكل������ي على حرية املالحة في البح������ار من دون مضايقات 
من قبل الدول الس������احلية. وما دامت نتائج اتفاقية جنيف غير واضحة 
فيم������ا يخص تأثيرها ف������ي حرية املالحة في البح������ار فقد كان مفهوما 
أن تتخ������ذ النروي������ج موقف االنتظار إلى حني توضي������ح هذه األمور قبل 

املصادقة على االتفاقية.
ثاني������ا، ثبَّتت اتفاقية جنيف حدود الس������احل الق������اري إلى املياه التي 
ال يزي������د عمقها على 200 متر، أو إلى حيث يتيس������ر اس������تثمار املصادر 
الطبيعي������ة م������ن الناحي������ة التقنية. وقد خلق������ت هذه الش������روط بدورها 
بعض الش������ك والغموض فيما يتعلق بتحديد الس������احل القاري النرويجي 
بال������ذات. ويرجع ذلك لوجود منطقة قريبة من الس������احل النرويجي في 
بحر الش������مال يبلغ عمق مياهها أكثر من 300 متر. ففي حالة تفس������ير 
االتفاقي������ة حرفيا كان من املمكن أن تؤدي هذه الفقرة في االتفاقية إلى 
خسارة مناطق شاس������عة تذهب ملصلحة اململكة املتحدة والدمنارك على

حساب النرويج.
ثالث������ا، ال بد من تذكير الق������ارئ بأن النرويج ف������ي ذلك احلني كانت 
ال تص������دق باحتم������ال وج������ود النفط حتت س������احلها الق������اري. ففي 25 
فبراي������ر 1958 كتب������ت مديرية املس������ح اجليولوجي في النرويج رس������الة 
إل������ى وزارة اخلارجية النرويجي������ة التي كانت متث������ل النرويج في مؤمتر

جنيف تقول فيها:
 »من اإلمكان اس���تبعاد احتم���ال وجود الفحم أو النفط أو 
الكبريت حتت الساحل القاري احملاذي للساحل النرويجي«.

 وحتى بعد صدور اتفاقية جنيف لم تكن النرويج في عجلة للتصديق 
عل������ى االتفاقية. وف������ي احلقيقة فإن النرويج لم تص������ادق على االتفاقية 
حتى أبريل العام 1971 مع هذا فلقد سعت النرويج في هذه األثناء إلى 

توطيد واليتها على ساحلها القاري.
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تسلسل األحداث في فترة التأسيس

توصل مؤمتر جنيف إلى اتفاق دولي.1958
مديرية املسح النرويجية تستبعد وجود النفط في بحر الشمال.1958/2/25

اكتشاف خروننكن في هولندا.1959
ري بأول مسح مغناطيسي.1959 مديرية املسح النرويجية تجُ
شركة فيليبس األمريكية تطلب امتيازا يشمل كل الساحل القاري للنرويج.1962
أول مسوح مغناطيسية جوية على الساحل القاري تتبعها مسوح زلزالية.1963

صدور إرادة ملكية تعلن سيادة النرويج.1963/5/31
صدور قانون يثبت سيادة النرويج على ساحلها القاري.1963/6

فيليبس حتصل على رخصة للقيام مبسح زلزالي في بحر الشمال.1963/6/6
إصدار أول ترخيص للقيام مبسح استطالعي.1964

حكومة اململكة املتحدة تصادق على اتفاقية جنيف.1964/5
النرويج تتم املفاوضات مع اململكة املتحدة والدمنارك حول احلدود البحرية.1965
أول اشتراك للشركات األهلية النرويجية في امتيازات النفط. 1965

إرادة ملكية حول السالمة. تشكيل مجلس النفط.1965/4/9
تأسيس دائرة النفط في وزارة الصناعة. 1966

إسو تبدأ أول بئر في رقعة 1966/7/19.3/8
نظام السالمة يصبح ساري املفعول.1967/8/25
أول تصريح صحافي حول اكتشاف حقل »كود«.1968/6/24

معهد األبحاث العلمية يبدأ مسوحه على الساحل القاري.1969
ابتداء احلفر في أول بئر في حقل أكوفيسك.1969/8/21

1-1-2 على فرض وجود نفط

غروننغن والتنقيب في جنوب بحر الشمال 
ج������اء أول دليل عل������ى وجود النفط في بحر الش������مال في العام 1959، 
بعد اكتش������اف الغ������از في غروننغن في هولندا. ولقد أثار هذا االكتش������اف، 
باإلضافة إلى بعض الدالئل األقل أهمية في جنوب إجنلترا، اهتماما كبيرا 
حول بحث اإلمكانات لوجود النفط في جنوب بحر الش������مال. على أساس 
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اتفاقية جنيف، بدأت ش������ركات النفط في اتخ������اذ اإلجراءات الالزمة تاه 
س������لطات اململكة املتحدة من أجل احلصول على االمتيازات الالزمة للبحث 

عن النفط عن طريق احلفر. 
في العام 1961 منحت الس������لطات الهولندية شركة »نام« حقوق احلفر 
فرت أول بئر في  مباش������رة شمال الس������احل في منطقة غروننغن. وهكذا حجُ
الس������نة نفس������ها، ولكن من دون نتائج إيجابية. في صيف 1962 بدأ كل من 
»شل« و»إّس������و« و»بي بي BP« مسوحا جيوفيزيائية في بحر الشمال شرق 
إجنلترا واس������كوتلندا. وبلغ مجموع هذه املسوح خالل 1962 نحو 10 آالف 
كيلومتر، بينما بلغ الرقم لسنة 1963 75 ألف كيلومتر. ولقد امتدت بعض 
هذه املس������وح إلى القسم النرويجي من بحر الشمال. وفي عام 1964 بلغت 
املس������وح في بحر الش������مال ما ال يقل عن 140 ألف كيلومتر. ونتيجة لهذه 
املسوح اجليوفيزيائية الواسعة استطاع االختصاصيون التوصل إلى وجود 

ترسبات سميكة في هذا اجلزء من الساحل القاري للنرويج. 
ابتداء من العام 1959 أخذت مديرية املس������ح اجليولوجي في النرويج 
تري مس������وحا مغناطيسية جوية على األرض اليابسة، مما أعطاها خبرة 
قّيمة في هذا النوع من املسح اجليوفيزيائي حتت مشروع »سكاغراك«. وفي 
العام 1963 أجرت املديرية مسحا لثمانية مقاطع جيوفيزيائية )مغناطيسية 
وجاذبية( في منتصف الساحل القاري النرويجي من »مورا« إلى »لوفوتن«. 
وقد أثبتت هذه املقاطع اجلوية وجود طبقات رسوبية سميكة في املنطقة. 
وف������ي صيف العام 1965 بدأت احملط������ة الزلزالية في جامعة برغن إجراء 
مسوح انحرافية)refraction(  في املنطقة الواقعة جنوب شرق »فرايا«. 
ولقد كشفت هذه املسوح عن وجود طبقات رسوبية في املنطقة جنوب خط 
العرض 62، مما أّكَد نتائج املس������ح املغناطيسي اجلوي السابق لها. وبفضل 
أموال رصدتها احلكومة النرويجية، اس������تطاعت مديرية املسح اجليولوجي 
النرويجي في العام 1965 توسيع املسوح اجلوية املغناطيسية إلى الساحل 

القاري، حيث أثبتت وجود الطبقات الرسوبية هناك. 
أما عن اململك������ة املتحدة، فلقد صادقت احلكوم������ة هناك على اتفاقية 
جنيف في 1964، بعد أن وصلت التحضيرات في البلد إلى حالة االستعداد 
للحفر مبوجب طقم مناس������ب من التشريعات واإلجراءات اإلدارية. في 17 
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س������بتمبر 1964 منحت وزارة الطاقة في اململكة املتحدة 25 امتيازا تشمل  
346 رقعة بلغ حجم كل منها نحو امليل املربع. ولقد ضمنت قائمة الشركات 

هذه شركات عاملية ووطنية. 
م������ن املهم عند هذه النقطة من اس������تعراض التاري������خ أن نذكر القارئ بأن 
احتمال وجود النفط في املناطق الشمالية من بحر الشمال كان يعتبر مجرد 
مقامرة في ذلك الوقت. لكن هذا لم مينع بعض الشركات العاملية من االتصال 
بالس������لطات النرويجية لالستفسار عن شروط احلصول على ترخيص للقيام 
مبس������ح جيوفيزيائي في اجلزء النرويجي من بحر الش������مال. وكانت ش������ركة 
»فيليبس« األمريكية أول شركة تقدمت بهذا الطلب في العام 1962. ولم تكن 
فيليبس متواضعة في طلبها هذا، حيث إنها في الواقع طلبت امتيازا يش������مل 
كل الس������احل القاري النرويجي. وقد تبع فيليبس كثير من الش������ركات العاملية 
في الفترة بني 1963 و1964 كشركات موبايل واموكو وبي. آر. بي وآر. أي. 
بي الفرنس������يتني وإّسو وشل، حيث طلبت هذه الشركات امتيازات لالكتشاف 
واإلنتاج في بحر الش������مال. وبعد أن تغلبت السلطات النرويجية على دهشتها 
األولى، بدأ املسؤولون في وزارة اخلارجية النرويجية يدركون أن بحر الشمال 
كان يوش������ك أن يتحول إلى مس������رح جديد لعمليات التنقيب عن النفط. لهذا 
كان من األحرى بالسلطات النرويجية أن تتأهب لهذا املصير في أسرع وقت 

ممكن إذا كانت ترغب في السيطرة على هذه األحداث بأسلوبها اخلاص. 

املرسوم امللكي وقانون 1963
كما سبق ذكره أعاله كانت النرويج قلقة بعض الشيء فيما يتعلق بالتفاسير 
احملتملة التفاقية جنيف، ومدى كون هذه التفاس������ير ملصلحة النرويج. والذي 
كانت تخشاه النرويج بالذات هو أن يستعمل النص احلرفي لالتفاقية لغرض 
تقلي������ص منطقة الوالية النرويجية ملصلحة ال������دول املجاورة، وباألخص فيما 
يتعل������ق بعمليات التنقي������ب واإلنتاج النفطية. وبينما كان املس������ؤولون يتدبرون 
هذه املخاوف والعقبات كانت ش������ركات النف������ط تتحرك بدأب للحصول على 
امتيازات متّكنها من ابتداء هذه العمليات. لهذا فلقد كان موقف الش������ركات 
مس������اندا حلق النرويج في منح التراخيص الالزمة لهذه العمليات على طول 
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ساحلها القاري. ومن املشجع للنرويج في هذا املجال أن شركات النفط كانت 
ترتكز على تفس������ير متفائل التفاقية جنيف عند حتديدها للس������احل القاري 
للنرويج. كذلك كانت النرويج مدركة للشوط البعيد الذي وصلت إليه الدول 
املج������اورة في حتضيراتها لعمليات النفط في القطاعات التابعة لها من بحر 
الشمال. لهذا، وبعد دورة من املشاورات واملباحثات قررت النرويج في صيف 

العام 1963 تثبيت األساس التشريعي لعمليات النفط. 
وهكذا أعلنت النرويج في مرسوم ملكي بتاريخ 31 مايو 1963 سيادتها على 
املناطق البحرية احملاذية والتي تطابق مفهوم »الساحل القاري« في كل الصور، 
ولكن من دون استعمال هذا التعبير مباشرة ألسباب سنعود إلى بحثها الحقا. 

بعد قليل، أي في ش������هر يونيو من الس������نة نفسها، أصدرت الدولة قانون 
1963 الذي أع������اد تثبيت س������يادة النرويج فيما يتعلق ب� »اس������تثمار املصادر 
الطبيعية على قعر البحر وحتت سطحه إلى املدى الذي ميكن ضمنه استثمار 

هذه املصادر...، ولكن من دون تاوز اخلط الوسط لدول أخرى«.
د حتاشي استعمال التعبير  ومن املالحظ هنا أن نص القانون هو اآلخر تعمَّ
»الس������احل القاري«. واكتفى القانون بإعطاء الس������يادة عل������ى املصادر الطبيعية 
للدولة، ومنح امللك )أي احلكومة عمليا( حق منح االمتيازات والتراخيص الالزمة 
ألش������خاص قانونيني أو شركات، س������واء كانوا نرويجيني أو دوليني ممن يرغبون 
في ترخيص يؤهلهم للقيام بأعمال التنقيب أو االستثمار. أما شروط االمتيازات 
فإنه������ا تقرر من قبل امللك. وأك������د القانون أنه لن يؤثر في حقوق املالحة وصيد 

األسماك السارية فيما يخص املناطق البحرية التي يشملها القانون. 

1965 مفاوضات خط الوسط   - 1964
نتيجة للمناقش������ات واملشاورات املفيدة مع ش������ركات النفط خالل العامني 
1963 و1964 ب������دأت الس������لطات النرويجية تش������عر بأنه������ا أصبحت جاهزة 
للتح������رك من أجل خلق إطار تش������ريعي مالئم لعمليات النف������ط. مع هذا كان 
م������ن املف������روغ منه أن احلكومة س������تمتنع عن إصدار أي ترخي������ص للحفر قبل 
أن يت������م التوصل إلى اتفاق حول احل������دود البحرية للدول املجاورة للنرويج في 
بحر الش������مال. وهكذا كان ال بد للس������لطات النرويجية من التركيز على إكمال 
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املفاوضات الالزمة لتقرير خط الوس������ط م������ع اململكة املتحدة والدمنارك. من 
أجل التوصل إلى نتائج مقبولة وس������ريعة م������ن دون تعقيدات كان من األفضل، 
بال شك، أن تبدأ املفاوضات قبل أن يتوصل أي طرف إلى اكتشافات تؤثر في 
موضوعية احملادثات. وفي وقت بداية احملادثات لم يكن ألي األطراف أي أمل 
محدد لوجود النفط أو أي سبب لتفضيل جزء معني على بقية األجزاء. وكانت 
السلطات النرويجية في ذلك الوقت مقتنعة بأن إمكان حتقيق جناح سريع في 
احملادثات يقل كثيرا إذا ما تأخرت األخيرة إلى ما بعد القيام باكتش������اف في 

بحر الشمال، وخاصة إذا كان االكتشاف على القرب من خط الوسط. 
كما سبقت اإلشارة إليه أعاله حتاشى املسؤولون النرويجيون استعمال 
تعبير »الس������احل القاري« في أي وثيقة حكومية. وسبب هذا االمتناع يرجع 
إلى أن اتفاقية جنيف اس������تعملت التعبير وح������ددت امتداده اجلغرافي في 
الوقت نفس������ه إلى املياه التي ال يزيد عمقه������ا على 200 متر. وقد اعتبرت 
اتفاقية جنيف هذا العمق حدا معقوال لإلمكانات التقنية املتوافرة في ذلك 
الوقت الستثمار املصادر الطبيعية من حتت سطح البحر، بطريقة مقبولة، 
وخاصة من وجهة نظر السالمة واحلفاظ على البيئة. وبحكم وجود منطقة 
مي������اه عميقة يتجاوز عمقها أكثر م������ن 300 متر )نحتتها الثلوج في العصر 
اجلليدي( غرب الس������احل النرويجي في بحر الش������مال، خشيت النرويج أن 
تستعمل هذه املنطقة العميقة كذريعة لتقليص القطاع النرويجي ونبذ مبدأ 
خط الوس������ط في املفاوضات. وعل������ى الرغم من وجود وجهات نظر ونقاط 
ج������دل متع������ددة حول حتديد احلدود م������ع الدول املجاورة، ف������إن مبدأ خط 

الوسط كان أكثرها فعالية في الدفاع عن مصالح النرويج. 
كان������ت هن������اك اعتب������ارات متعددة حتم������ل النرويج عل������ى تفضيل بدء 
املفاوضات مع الدمنارك. ورمبا كانت أهم هذه االعتبارات كون الدمنارك 
قد قبلت مبدأ خط الوس������ط في تثبيت حدود قطاعها في بحر الشمال، 
وأنه������ا كذلك قد صادق������ت على اتفاقية جنيف الت������ي تدعو إلى حل خط 
الوس������ط. وعليه فإن االس������تراتيجية النرويجية اته������ت صوب البدء مع 
الدمنارك لغاية اس������تعمال النتائج هناك كوس������يلة لتسهيل املفاوضات مع 

الدول املجاورة األخرى.
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مع هذا دلت االتصاالت األولى مع املسؤولني في الدمنارك على أنهم متحفظون 
في موقفهم، على األغلب ألنهم كانوا يخشون تعقيد املفاوضات اجلارية مع أملانيا 
الغربية في ذلك الوقت حول تثبيت احلدود بني البلدين في بحر الشمال. كذلك 
تبني للنرويج في الوقت نفس������ه أن أي اتفاق مع الدمنارك لن يساعد من الناحية 
القانونية ما لم تكن كل من أملانيا واململكة املتحدة قد وقعت على اتفاقية جنيف 
)صادق������ت اململكة املتحدة على اتفاقية جنيف في مايو 1964(. وكانت مش������كلة 
الدمنارك األساسية في ذلك احلني تتلخص في معارضة أملانيا الغربية ملبدأ خط 
الوسط. فمن وجهة النظر األملانية كان مبدأ خط الوسط يؤدي، من دون شك، إلى 
تقليص القطاع األملاني من بحر الشمال. لذلك كان املوقف األملاني مستندا - إلى 
حد كبير - على مبدأ االمتداد الطبيعي للمساحات األرضية احملاذية، وعلى مبدأ 
كثافة السكان في األراضي احملاذية. ومن املفروغ منه أن هذين املبدأين كليهما كانا 

سيؤديان إلى زيادة مساحة القطاع األملاني. 
وعلى الرغم م������ن حتفظ الدمنارك في البداية اس������تمرت النرويج في 
محاوالتها في رفع مسالة احلدود في بحر الشمال على مستوى أعلى لدى 
احلكومة الدمناركية. ومع أن رد الفعل كان إيجابيا فقد استمرت املصاعب 

الفنية في تأخير املفاوضات. 
كمفاج������أة مفرحة في هذا الوقت احلرج، تس������لمت النرويج مذكرة من 
اململك������ة املتحدة تدعو إلى املفاوضات حول احل������دود بني البلدين في بحر 
الش������مال على أس������اس مبدأ خط الوسط. من دون ش������ك كان لهذه املذكرة 
وق������ع كبير في تس������هيل املفاوضات مع كل من اململك������ة املتحدة والدمنارك. 
ومن أهم معالم هذه املذكرة قبول اململكة املتحدة ملبدأ خط الوسط. كذلك 
اقترحت املذكرة إجراء مس������وح قياس������ية مناس������بة من األرض اليابسة في 

البلدين مبوجب اتفاقية جنيف. 
ل������م تتردد النرويج في متابعة املقترح البريطاني، حيث بدأت بالس������عي 
مباش������رة لترتي������ب اجتماعات لبح������ث القضية مع كل م������ن اململكة املتحدة 
والدمن������ارك. توصلت األطراف املعنية بعد حني إلى تس������وية مقبولة مبنية 
على مبدأ خط الوسط، أوال مع اململكة املتحدة في مارس 1965، وبعدها 
مع الدمنارك في ديس������مبر من السنة نفسها. السبب الذي أدى إلى تأخير 
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التس������وية م������ع الدمنارك كان، كما س������بق أن ذكرنا أع������اله، رغبة احلكومة 
الدمناركية في تنس������يق موقفها مع املفاوضات التي كانت تري في الوقت 

نفسه مع أملانيا الغربية. 

1-1-3 تطور جهاز تشريعي 
بداية تنظيم حكومي للنفط

خالل احملادث������ات الدولية التي أدت في النهاية إل������ى اتفاقية جنيف حول 
سيادة البلدان الساحلية على الساحل القاري، كانت وزارة اخلارجية النرويجية 
هي التي متثل النرويج في هذه االجتماعات. لذلك كان من الطبيعي أيضا أن 
تستمر  الوزارة نفسها في تتبع املفاوضات مع الدمنارك واململكة املتحدة حول 
تثبيت احلدود البحرية م������ع هذين البلدين. ومع أن وزارة الصناعة النرويجية 
كانت الوزارة املسؤولة رسميا عن التحضير ألول دورة ملنح االمتيازات استمرت 

وزارة اخلارجية في أخذ الدور الرئيسي في صياغة سياسة االمتيازات. 
ملا حان األوان القتراح أساس قانوني إلدارة عمليات النفط لم يكن بد من 
اجلمع بني عناصر مختلفة متثل مختلف االختصاصات الالزمة. لهذا قررت 
احلكومة تكوين فريق يجمع بني اخلبرة القانونية الدولية من جهة والتجارب 
العملي������ة اإلدارية املتمثلة ف������ي وزارة الصناعة من اجلهة األخرى. وهكذا مت 
تكوين ما س������مي ب� »جلنة الس������احل القاري« الت������ي جمعت بني اختصاصات 
ينت اللجنة بإرادة ملكية في  عديدة متثل املؤسسات احلكومية املختلفة. وعجُ
نوفمبر 1963 بعد إعالن السيادة على الساحل القاري مبوجب إرادة ملكية 
وقانون في الس������نة نفس������ها. وترأس اللجنة الس������يد ينس إيفنسن من وزارة 

اخلارجية بينما كانت اللجنة تابعة إداريا لوزارة الصناعة.
يتض������ح مم������ا ذجُكر أعاله أنه ف������ي الوقت الذي كان البلد يس������تعد فيه ملنح 
أول االمتي������ازات املتعلقة بالنفط، كانت معظم اخلبرة الالزمة للمفاوضات مع 
ش������ركات النفط العاملية متمثلة في األش������خاص الذين تتبعوا املراحل املمهدة 
������كل  »املجلس النرويجي للنفط« برئاس������ة السيد  لدورة االمتيازات. وهكذا شجُ
ينس إيفنسن الذي سبق أن ترأس جلنة الساحل القاري. غير أن أغلب أعضاء 
املجلس كانوا هذه املرة من بني أبرز الشخصيات االجتماعية في النرويج. وكان 
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من املفترض أن يقوم املجلس بدور املش������اورة لوزارة الصناعة التي كانت تقوم 
باملس������ؤولية البرملانية فيما يتعلق بصناع������ة النفط. ولم تجُتخذ أي تغييرات في 
جهاز هذه الوزارة سوى خلق منصب جديد كسكرتير للمجلس املذكور أعاله. 
ددت مسؤوليات السكرتارية في مساعدة املجلس في أعماله من جهة، وفي  وحجُ

مساعدة الوزارة في تتبع قرارات املجلس داخل الوزارة من اجلهة األخرى. 
في التاسع عشر من يوليو 1966 بدأت شركة أّسو بحفر أول بئر على 
الساحل القاري النرويجي. وأدى هذا احلدث التاريخي إلى خلق أول شعبة 
- ولو صغيرة - تتفرغ ألمور النفط حتت دائرة املعادن في وزارة الصناعة. 
وسميت هذه الشعبة  »ش������عبة النفط« التي شملت، باإلضافة إلى سكرتير 
مجلس النفط، منصبني آخرين، بحيث أصبح عدد املس������ؤولني في الشعبة 
ثالثة. وألول مرة التحق بالوزارة مختصون في األمور التقنية واجليولوجية. 
ويعتبر هذا أول اعتراف واقعي من قبل الوزارة باحتمال اس������تمرار عمليات 
النف������ط في املس������تقبل وأن هذه العمليات س������تتطلب اختصاص������ات تقنية 

باإلضافة إلى االختصاصات التقليدية املعتادة في الوزارات.

اإلشراف على عمليات احلفر 
اس������تمر موظفو ش������عبة النفط الثالثة ف������ي القيام بأعمال اإلش������راف 
اإلداري على عمليات النفط حتى س������نة 1968 حني توقفت شركة فيلبس 
فرت 11 بئ������را في القطاع  إلى اكتش������اف حقل كود. وحت������ى ذلك احلني حجُ
النرويجي من بحر الش������مال مع دالئل على وجود النفط اعتبرتها الشركات 
في تقاريرها دالئل ثانوية ال تس������تحق التتبع من أجل التطوير واإلنتاج. في 
الواقع حتول اجلو املتفائل الذي صاحب حفر أول بئر في 1966 إلى خيبة 
أمل مقلقة في أوائل 1968، خاصة بالنسبة إلى الشركات التي كانت تتوقع 

اكتشاف حقول كبيرة تارية من أول محاولة. 
لهذا جاء اكتش������اف »كود« في 1968 مبنزلة جواب مش������جع في الوقت 
املناس������ب، ليس فقط لش������ركات النفط، بل أيضا للسلطات النرويجية التي 
رفضت اإلميان مبس������تقبل النف������ط قبل إثبات وجوده مبا ال يقبل الش������ك. 
لألسف، لم يكن من السهل تقييم اكتشاف كود من الناحية التجارية. ويعود 
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ذلك أوال إلى أن النفط الذي اكتشف من النوع الذي يوجد كغاز في املكمن، 
ويصبح سائال عندما يصل إلى سطح األرض، مما يجعل تقييم االحتياطي 
صعب������ا. ثانيا، كان من الصعب حتديد حجم املكان بس������بب التغير الذي ال 

ميكن التنبؤ به في طبيعة حجر املكمن. 
وعل������ى الرغم م������ن أن عمليات تقييم اكتش������اف كود اس������تمرت في تقليل 
قيمته التجارية فإنه مع هذا أدى إلى تغيير جذري في وجهة نظر الس������لطات 
النرويجية فيما يخص تنظيم إدارة النفط. على أي حال فلقد أثبت اكتشاف 
ك������ود في وقته وجود النفط في حوض بحر الش������مال ال������ذي يحتوي من دون 
ش������ك على تراكيب مختلفة ال بد أن يحتوي البعض منها على تمعات نفطية 
تاري������ة. وهكذا اقتنع املس������ؤولون النرويجيون بأنه ال يصح االس������تمرار في 
تاهل هذا االحتم������ال، وخاصة فيما يخص التهيؤ ل������دور احلكومة اإلداري 
في توجيه عمليات الش������ركات. وبعبارة أخرى كان ال بد للحكومة من مواجهة 
االحتياج������ات املقبل������ة فيم������ا يخص تتبع عملي������ات تطوير احلق������ول واإلنتاج، 
باإلضافة إلى االس������تمرار ف������ي تتبع عمليات التنقي������ب. كل هذا كان يقتضي 
تكوين جهاز حكومي قادر على متابعة عمليات احلفر وتقييم نتائجها، ومن ثم 

التأهب لإلشراف على عمليات بناء احلقول.
وهكذا أدى اكتش������اف »كود« إلى إقناع وزارة الصناعة بضرورة توس������يع 
ش������عبة النف������ط، مم������ا أدى بالتدريج في الفت������رة ب������ني 1968 و1972 إلى 
اس������تخدام موظفني جدد ميثلون اختصاصات مختلفة كالقانون واالقتصاد 
واجليولوجيا وهندس������ة النفط. وبينما كان املوظفون اجلدد حتت التدريب، 
انش������غل املوظفون األقدم مبش������اغل مهم������ة مختلفة كجم������ع املعلومات من 

الشركات العاملة ومتابعة عمليات احلفر وتقييم نتائجها. 
ولع������ل من أصعب املهام في ذلك احلني كان إقناع الش������ركات العاملة بحق 
الس������لطات احلكومية في تسلم مختلف املعلومات الناتة عن عمليات النفط. 
وال بد من االعتراف ف������ي هذا املجال بأن النصوص القانونية في ذلك احلني 
لم تكن واضحة متاما، خاصة فيما يتعلق بحق الس������لطات احلكومية في تسلم 
تفاس������ير الش������ركة للمعلومات واملالحظات التي تمعها م������ن عمليات النفط. 
نتيجة لهذا النقص في النصوص القانونية اختارت الشركات أن تقدم للسلطات 
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احلكومية مجرد املعلومات اخلام التي تسجل في احلقل من دون أي تعليق أو 
تفسير، تاركة هذا اجلانب للس������لطات نفسها من دون »تدخل« من الشركات. 
وقد أدى هذا االختالف في الرأي إلى أن السلطات بدأت تفكر جديا بضرورة 
إصدار أنظمة مفصلة وصريحة توضح احتياجاتها إلى املعلومات من الشركات 

العاملة، وذلك لتجنب اخلالفات الشكلية في التفسير. 

املرسوم امللكي للتاسع من أبريل 1965 واخلطوط العريضة ملنح االمتيازات
اس������تنادا إلى القانون املؤق������ت من 21 يونيو 1963 أجُصدر في الس������نة 
نفس������ها ما ال يقل عن 10 تراخيص للقيام بأعمال سميت ب� »بعض املسوح 
اجليوفيزيائية التحضيرية« عدا عمليات احلفر. وعلى الرغم من أن املسوح 
اجليوفيزيائية قد تشير إلى احتمال وجود النفط، لكنها وحدها عاجزة عن 

إثبات هذا االحتمال من دون اللجوء إلى احلفر. 
وهك������ذا عينت احلكومة جلنة خاص������ة في 1963 »لكي تقترح ش������روطا 
لعملي������ات التنقيب عن املصادر الطبيعية حتت س������طح البحر«. وأدت أعمال 
هذه اللجنة بدورها إلى املرس������وم امللكي للتاس������ع من أبريل 1965 الذي مهد 
الطري������ق للجهاز الس������ائد في الوقت احلاضر مع بعض التطوير في الس������نني 
الالحقة. واس������تنادا إلى ه������ذا القانون أصبح من املمك������ن إصدار نوعني من 

التراخيص للشركات:
 أوال رخصة التنقيب االس���تطالعي: وهي رخصة متنح ملدة 3 سنوات تخول 
حام������ل الرخصة من القيام مبس������وح عامة داخل مناطق محددة ال تش������مل 
املناطق املش������مولة برخصة اإلنت������اج إذا ما كانت األخيرة س������ارية املفعول. 
كذلك ال متنح هذه رخصة التنقيب االستطالعي أي امتياز حصري للقيام 

بعمليات املسح أو احلفر من أجل استغالل مصادر النفط.
 ثاني���ا رخص���ة اإلنتاج: التي متنح حاملَه������ا امتيازا حصريا للقيام بعمليات 
املس������ح والتنقيب، وكذلك عمليات اس������تغالل تمعات النف������ط التي توجد 
داخل منطقة االمتياز التي قد تشمل رقعة واحدة أو رقعا متعددة محددة. 
ومتنح رخصة اإلنتاج نتيجة إعالن رس������مي ل������دورات تراخيص عامة يجُعلن 
فيه������ا فتح رقع معينة. ويدعو اإلعالن الش������ركات الراغبة إلى تقدمي طلب 
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للقيام بعمليات االستثمار. لغرض التراخيص تقسم املناطق إلى رقع حتدد 
بدرج������ات ع������رض وطول على طول الس������احل القاري في مناطق س������بق أن 
وجدته������ا احلكومة مناس������بة لغرض التنقيب واالس������تثمار. ويصل حجم أي 

رقعة إلى مساحة أقصاها 500 كيلومتر مربع.
ولقد مت اختي������ار الرقع كوح������دات لرخصة اإلنتاج نتيج������ة اعتبارات 
مدروس������ة تتعلق بطبيعة الهدف من الترخيص. الهدف من الترخيص كان 
وال يزال يتمثل في حتقيق فحص كامل ألكثر عدد ممكن من التش������كيالت 
اجليولوجية املشجعة لوجود النفط. وقد ارتأت السلطات أنه من األفضل 
لتحقيق هذا اله������دف أن يكون حجم الرقعة صغيرا لكي تتمكن احلكومة 
من زيادة التعهدات التي تقوم بها الشركات فيما يخص العمل األدنى في 
كل رقع������ة. غير أن������ه من الناحية األخرى ال يحب������ذ أن يكون حجم الرقعة 
صغيرا إلى درجة تردع الش������ركات م������ن تقدمي الطلب. باإلضافة إلى هذا 
فإن عدد احلقول التي متتد على أكثر من رقعة واحدة سيزيد كلما صغر 
حج������م الرقعة. ورغبة في حتاش������ي التعقيدات التي تترتب من مش������اركة 
احلق������ول بني أكثر من رقعة، وجدت الس������لطات أنه م������ن األحرى اختيار 
رقع ذات مساحات أكبر. لهذه األس������باب قررت السلطات النرويجية في 
النهاية احلجم احلاضر والذي هو أكبر بكثير من حجم الرقع في القسم 

البريطاني من بحر الشمال. 
هذا وحددت الس������لطات املدى الزمني لرخصة اإلنتاج إلى 46 سنة. 
بعد 6 س������نوات من منح االمتياز ال ب������د حلامل الرخصة من التنازل عن 
ربع املس������احة. وبعد مرور 3 س������نوات أخرى ال بد له من التنازل عن ربع 
آخر بحيث تبلغ مس������احة التنازل للحكومة نص������ف الرقعة األصلية بعد 

مضي 9 سنوات. 
م������ن أجل احلصول على رخصة اإلنتاج يتع������ني على املتقدم بالطلب أن 
يتعهد بالقيام ببرنامج عمل محدد داخل منطقة االمتياز خالل الس������نوات 
الست األولى. هذا ويشكل برنامج العمل موضوعا مهما في املفاوضات بني 
الس������لطات والشركة التي تتقدم بالطلب. في حالة فشل الشركة في القيام 
مبلتزماتها، أو عند تنازلها عن حقوقها أو إلغاء حقوقها في الترخيص ألي 
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س������بب كان قبل القيام بتعهداتها فيما يخص برنام������ج العمل، يحق للوزارة 
مطالبة الشركة بتعويض تبلغ قيمته ما يعادل كلفة القيام بااللتزامات التي 

قق وفقا لبرنامج العمل املتفق عليه.  لم حتجُ
كذلك يجب عل������ى حامل الترخيص دفع »أجرة املس������احة« فيما يخص 
املساحات التي يحتفظ بها في أي وقت. ويكون مبلغ هذه األجرة ثابتا ملدة 
الس������نوات الست األولى، ولكنه يتصاعد بعدها مببلغ معني بالنسبة إلى كل 
كيلومتر حتتفظ به الش������ركة حتى تبلغ األجرة عش������رة أضعاف املبلغ األول 
لألج������رة. في حالة ابتداء اإلنت������اج يدفع حامل الرخصة ريع إنتاج للحكومة 
)إتاوة( بنسبة 10٪ من قيمة اإلنتاج عند فوهة البئر. ومن املسموح به طرح 

مبلغ أجرة املساحة من ريع اإلنتاج خالل السنة املعنية. 
باإلضافة إلى كل ما ذكر أعاله على حامل الترخيص أن يدفع ضريبة الدخل 
املعت������ادة على صاف������ي الدخل من إنتاج النفط. في االقت������راح الرقم 47 في العام 
1964 - 1965 إلى املجلس التش������ريعي، اعتمدت وزارة املالية في اس������تنتاجاتها 
على توصيات اللجنة التي سبق أن كلفت باقتراح أنظمة جديدة لعمليات التنقيب 
واإلنتاج املتعلقة باملصادر الطبيعية حتت سطح البحر. فيما يتعلق بتحديد مستوى 
مناسب للضرائب في هذا املجال، كانت اللجنة املذكورة حريصة على أال يتجاوز 
هذا املستوى مستوى الضرائب املوجود في دول بحر الشمال املجاورة. السبب في 
ذلك هو خشية اللجنة من أن يؤدي أي ارتفاع في الضريبة إلى تفضيل الشركات 
للبلدان املجاورة على حساب النرويج. وفي توصياتها للبرملان، أجرت اللجنة مقارنة 
مع النظام البريطاني، حيث بلغ مس������توى الضريبة املجمل 53.75 ٪ من األرباح. 
واحتوت هذه النس������بة في اململكة املتحدة كال من ضريبة الدخل والضريبة التي 

تفرض على الفائدة التي تدفع ألصحاب األسهم في الشركات املعنية.
بالنظر لوجود نصوص أخرى مش������جعة للشركات في النظام البريطاني 
حبذت اللجنة في توصياتها أن يكون مس������توى ريع اإلنتاج ثابتا على نس������بة 
10٪ بدال من نسبة 12.5٪ التي تبناها النظام البريطاني في ذلك الوقت. 
كذلك جاءت في توصيات اللجنة تفاصيل أخرى تتعلق بتطبيق نظام الضريبة 
النرويجي، مما أدى في النهاية إلى تخفيض مس������توى الضريبة املجمل إلى 

مستوى يعادل ذلك في اململكة املتحدة. 
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1-2 تطور جهاز الترخيص
1-2-1 دورة الترخيص األولى

في العام 1964 كان هناك ما ال يقل عن 10 تراخيص نافذة املفعول تسمح 
حلامليها بإجراء مسوح جيوفيزيائية في املنطقة جنوب خط العرض 62. 

م������ع هذا فإن البداية احلقيقية لعمليات النف������ط في القطاع النرويجي 
من بحر الش������مال لم تبدأ حتى يوم 13 أبريل 1965 حني أعلنت السلطات 
النرويجي������ة فت������ح املجال للش������ركات العاملي������ة والنرويجية لتق������دمي طلبات 
بخص������وص رقع يتم اختياره������ا بني ما ال يقل ع������ن 278 رقعة جنوب خط 
العرض 62 في بحر الش������مال. وال بد من اإلش������ارة إلى أن املس������احة التي 
شملها اإلعالن النرويجي كانت تعادل نحو 15٪ من املساحة الكلية للساحل 
القاري النرويجي. بالنظر إلى املساحة الهائلة التي يشملها الساحل القاري 
النرويجي كان هذا اإلعالن  دليال واضحا على حرص السلطات النرويجية 
على جذب الشركات العاملية للمشاركة في هذه الدورة. ويجدر بالذكر هنا 
أن مجمل املس������احات التي ش������ملتها اجلوالت الالحقة كانت أقل بكثير من 

تلك التي شملتها الدورة األولى.
 عند إعالن دورة الترخيص األولى كان اهتمام الش������ركات بصورة مبدئية 
محصورا في القسم اجلنوبي من بحر الشمال الذي كان قريبا من االكتشافات 
التي متت قرب الساحل الهولندي الذي يقع إلى جنوب القطاع النرويجي في 
بحر الشمال. باإلضافة إلى هذا االعتبار، لم تكن النرويج في ذلك الوقت قد 
انتهت من حتديد اخلط الوس������ط مع اململكة املتحدة شمال خط العرض 62، 
لهذا كان من مصلحة النرويج أن تتروى في فتح املناطق املجاورة خلط العرض 
ه������ذا. على أي ح������ال ارتأت النرويج أنه من األفضل أن يكتس������ب البلد بعض 
اخلبرة من املناطق اجلنوبية قبل البدء في التنقيب في املناطق الشمالية التي 
هي أصعب بكثير من الناحي������ة املناخية والظروف البحرية فيما يخص عمق 
املياه واملناخ والتيارات البحرية. وهكذا تبلور مبدأ التوسع التدريجي كأساس 
لسياس������ة التنقيب في النرويج طوال الستينيات والسبعينيات. ويتلخص هذا 
املبدأ بفتح بعض املناطق الشمالية تدريجيا بعد اكتساب تارب في اجلنوب 

تساعد على تغلب الصعاب والتحديات املوجودة في الشمال.
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على الرغم من املس������وح اجليوفيزيائية التي سبق ذكرها أعاله والتي 
مت������ت قبل الدورة األولى لم يكن هن������اك من يتمكن بكل تأكيد من اختيار 
أفضل املناطق إليجاد النفط. ويشمل هذا التعميم ليس فقط السلطات 
احلكومية، بل كذلك الش������ركات، ولو أن األخي������رة كانت أكثر علما بنتائج 
املس������وح. ومن وجهة نظ������ر املفاوض������ات التي جرت بعد إع������الن الدورة 
األول������ى في النرويج، لم يكن هناك أي ش������ك ف������ي أن اجلانب احلكومي 
ف������ي املفاوضات كان يعاني نقصا في الكفاءات واملعلومات واملؤسس������ات 
الالزمة للقيام بتقييمات مس������تقلة الحتمال وجود النفط. حتت مثل هذه 
الظروف، وفي تلك الفترة املبكرة من التنقيب، كان من الطبيعي للسلطات 
أن تتخذ موقفا متس������اهال فيما يتعلق بش������روط العقود. املبرر لذلك هو 
رغبة السلطات في إش������راك أكبر عدد ممكن من الشركات في عمليات 
التنقي������ب، وعن طريق ذلك مس������اعدة البلد في حتقي������ق احتياطي مثبت 

للنفط بالسرعة املمكنة. 
عند انتهاء املدة املسموح بها لتقدمي الطلبات في دورة الترخيص األولى 
في 15 يونيو 1965 قدمت ما ال يقل عن 11 ش������ركة طلبات ش������ملت ما ال 
يق������ل عن 208 رقع، معظمها كان في اجلزء اجلنوبي من القطاع النرويجي 
لبحر الش������مال. وكان من نية الس������لطات مبدئيا منح م������ا ال يزيد على 81 
رقع������ة. هذا وقد ق������ام مجلس النفط بدور املفاوضات مع الش������ركات نيابة 
عن وزارة الصناعة. في النهاية أدت توصيات املجلس إلى منح تراخيص ل� 
78 رقعة، ما يعتبر رقما قياس������يا بالنس������بة إلى اجلوالت الالحقة إلى وقت 
حتضير هذا الكتاب في 2009 ومنح هذا العدد من الرقع ل� 9 تش������كيالت 
م������ن حاملي التراخيص. بني هذه التش������كيالت كانت هن������اك 5 مجموعات 
ترخيصي������ة حتتوي كل منها على ما بني  2 و 9 ش������ركات مختلفة من بينها 
بعض الشركات النرويجية. وإضافة إلى املجموعات اخلمس كانت هناك 4 

شركات منفردة وهي إّسو وشل وكولف وسيراكوس. 
من اجلدير بالذكر في هذا املجال أن املبادئ التي استعملت في اختيار 
الش������ركات في ه������ذه الدورة أصبح������ت ذات أهمية بالنس������بة إلى اجلوالت 

الالحقة كذلك. ولهذا السبب يجدر التعليق على هذه املبادئ. 
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1 - 2 - 2 مبادئ اختيار حاملي التراخيص 
استنادا إلى توصيات من مجلس النفط، أخذت الوزارة في االعتبار قبل 
كل ش������يء مؤهالت املتقدم بالطلب فيما يتعلق مبتانة وضع الش������ركة املالي 
وخبرته������ا العملية في مجال التنقي������ب عن النفط. كذلك أخذت الوزارة في 
نظر االعتبار مساهمة الشركة املعنية في تطوير االقتصاد النرويجي خالل 
الس������نني السابقة على سبيل املثال فيما يتعلق بالتسويق داخل النرويج، بناء 
املصافي، استعمال بواخر النقل النرويجية ... الخ. إضافة إلى هذا أخذت 

الوزارة في نظر االعتبار مساهمة الشركات النرويجية في الطلب. 
من أجل حتقيق اكتش������اف سريع ومتقن سعت الوزارة إلى إشراك أكبر 
عدد ممكن من الش������ركات في مختلف التش������كيالت اجليولوجية املوجودة 
ضمن املناطق املفتوحة. في  الوقت نفس������ه حاولت الوزارة بالنسبة إلى كل 
شركة أن متنحها مش������اركة في الرقع التي فضلتها الشركة في طلبها )إما 

بوصفها خيارا أول أو ثانيا أو ثالثا(.
كان م������ن أهم النقاط التي أكدتها الوزارة في اختيارها للش������ركات االقتراح 
الذي تقدمت به الش������ركة في طلبها فيما يخص برنامج التنقيب، وخاصة عدد 
اآلبار املقترحة وتعهدات الش������ركة في هذا املجال. بتاريخ 28 يونيو عام 1965 
أرسل مجلس النفط النرويجي رسالة إلى الشركات التي كانت موفقة في طلبها 
يطل������ب منها اقتراح برنامج عمل مبقتضى الع������رض بوصفه خطوة أولى لبحث 
االش������تراك في رقع معينة. بعد ذلك نوقش������ت املقترحات بني الش������ركة املعنية 
ومجلس النفط. وشعر املجلس بأنه كان من واجبه أن يقترح برنامج عمل يزيد 
بقليل على ما اقترحته الشركات أصحاب الطلب. في نهاية املطاف لم يؤِد ذلك 
إلى أي صعوبة حيث قبلت أغلب الشركات مبقترحات املجلس التي حصلت في 
النهاية على موافقة الوزارة. وهكذا تعهدت الشركات بالقيام مبسوح جيوفيزيائية 
واسعة وحفر ما ال يقل عن 30 بئرا بحثا عن النفط. وقدر مجلس النفط قيمة 
التعهدات التي قدمتها الشركات في الدورة إلى نحو 600 مليون كرونة نرويجية 
أو 85 ملي������ون دوالر أمريكي وفقا لقيمة العملة ف������ي ذلك احلني. أما في حالة 
اكتش������اف النفط فكان من املتوقع أن تقوم الش������ركات املعنية بحفر آبار إضافية 

لبرنامج العمل من أجل حتديد مساحة االكتشاف وتقييمه تاريا.
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)الشكل - 1(: الرقع التي ُمنحت في الدورة األولى والرقع )مع خطوط مائلة( 
التي ُأعلنت في الدورة الثانية في 21 مايو 1968 

لم تتوافر في تلك األيام أي خبرة جيولوجية نرويجية قادرة على مساعدة 
مجلس النفط في حتديد برنامج عمل معقول في كل من الرقع املعنية. ومن 
أجل التغلب على هذا النقص، اس������تعمل املجلس أس������لوبا يستند إلى كثافة 
رغبة الشركات في الرقع املختلفة. وعليه توصل املجلس إلى أن أكثر الرقع 
قيمة هي تلك التي طلبها أكثر عدد من الطالبني. وبالعكس فإن أقل الرقع 
قيمة، هي تلك التي طلبها أقل عدد من الطالبني. واس������تنادا إلى التسلسل 
في قيمة الرقع الذي توصل اليه املجلس بهذه الطريقة، استنتج املجلس أن 

الشركات مستعدة للقيام بأعمال أكثر في الرقع املرغوبة وبالعكس. 
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من جملة شروط الترخيص في هذه الدورة األولى اشترطت السلطات أن 
تستعمل الش������ركات قواعد بحرية نرويجية في أعمالها داخل النرويج. كذلك 
كان من املتوقع أن تس������تعمل الش������ركات األيدي العامل������ة النرويجية التي طاملا 
كانت قادرة على تقدمي خدمات منافس������ة للعروض الدولية من ناحية الس������عر 

والنوعية وسرعة التسليم. 

1-2-3 دورة الترخيص الثانية
كما س������بق ذكره أعاله، أدى اكتش������اف حقل كود إلى موج������ة من التفاؤل في 
الصناعة النفطية. غير أن املوجة فقدت مفعولها بعد النتائج املخيبة لآلمال التي 
تبعت االكتش������اف عند حفر آبار حتديدية لتقييم احلقل. مع ممر الشهور بدأت 
اخليبة تتحول إلى تش������اؤم فيما يخص احتمال وجود اكتشافات تارية في بحر 
الشمال. ونتيجة لهذا اجلو املتشائم بدأت الوزارة تتسلم طلبات ملحة من الشركات 
لفتح مس������احات جديدة أمال في إعادة التفاؤل لعمليات التنقيب. ومتادت بعض 
الش������ركات في يأسها إلى حد أنها هددت بترك الساحل القاري النرويجي إن لم 
تجُفتح مساحات جديدة للتنقيب تعيد األمل في اكتشاف تاري. ال ميكن اليوم طبعا 
مناقشة مدى جدية هذا التهديد. غير أن السلطات النرويجية كانت مستعدة لفتح 
املجال لدورة تراخيص جديدة تعيد أمل االكتشاف التجاري في أسرع وقت ممكن. 

وهكذا كتبت احلكومة في تقريرها للبرملان النرويجي )Stortinget( أنه:
»من دون هذا النوع من الترخيص كان من املمكن أن تنسحب 

بعض الشركات كنتيجة لعدم وجود مهام جديدة«.
وهكذا صدر إعالن جديد بتاريخ مايو 1968 كان غرضه منح تراخيص 
جديدة تش������مل عددا قليال من الرقع فقط للش������ركات العاملة في النرويج، 
تشجيعا لهذه الشركات املثابرة في عملياتها التنقيبية. وكما شاءت الظروف، 
استمرت املفاوضات في هذه الدورة )التي سميت بالدورة اإلضافية( ثالث 

سنوات من عام 1969 إلى 1971. 
 من ال� 68 رقعة التي أعلنت للمنافس������ة ف������ي الدورة الثانية مجُنحت في 
النهاي������ة  تراخيص ل� 13 رقعة فقط. ومنحت هذه الرقع لنفس الش������ركات 
التي مجُنحت تراخيص في الدورة األولى. وأطلق مصطلح »الرقع اإلضافية« 
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على كل الرق������ع التي منحت حتت الدورة الثانية. م������ع هذا تطورت الدورة 
بات������اه مدهش بالقياس إل������ى نتائج الدورة األولى، وخاصة بالنس������بة إلى 

السبب الرئيسي وراء الدورة. 
ال ب������د في هذا املجال من تذكير القارئ ب������أن النرويج في ذلك الوقت 
كان������ت ال تزال بحاجة إل������ى اخلبرات التقنية التي متكنه������ا من تقدير قيم 
الرق������ع التي عرضت في الدورة الثانية. لم تكن هناك أي خبرة في الوزارة 
أو مجل������س النف������ط متكنهما من القي������ام مبثل هذا التقيي������م. لهذا جلأت 
الس������لطات إلى استعمال الطريقة نفسها التي استعملت في الدورة األولى 
والتي استندت إلى كثافة رغبات الشركات كدليل لقيمة الرقعة. الفرضية 
التي تستند إليها هذه الطريقة هي أن كثافة الطلب تعادل بدورها احتمال 
اكتش������اف النفط في الرقعة ورمبا أيضا حجم النفط املتوقع. واس������تجُعملت 
هذه الطريقة للتوصل إلى قائمة تدرج الرقع حس������ب قيمها املتوقعة. على 
هذا األس������اس حاولت الس������لطات تقدير برنامج العمل املعقول في الرقع 
املختلفة. لإلنصاف، نذكر في هذا الصدد أن تارب السلطات النرويجية 
هذه أقنعتهم بضرورة القيام بتقييم حكومي ذاتي تجُبنى على أساسه مطالب 
احلكومة فيما يتعلق باستراتيجية التنقيب في البلد بصورة عامة، وكذلك 

نوعية برنامج العمل في الرقع املختلفة بصورة خاصة.
غير أن اإلبداع في الدورة الثانية أخذ ش������كال آخر. بعد إعالن الدورة 
الثانية كتب مجلس النفط، رس������الة إلى وزارة الصناعة في الس������نة نفسها 
)1968( لفت فيها نظر الوزارة إلى ضرورة مش������اركة احلكومة تاريا في 
عملي������ات النفط. كذلك طلب املجلس م������ن الوزارة بحث املوضوع  في أثناء 
املفاوض������ات ف������ي الدورة الثانية التي كان ق������د مت إعالنها. ولقد كان هناك 
س������ببان يبرران هذه الرس������الة. السبب األول هو اكتش������اف حقل كود الذي 
مت  في العام نفس������ه )1968( والذي كان من دون ش������ك مشجعا للسلطات 
النرويجية في زيادة مش������اركتها. أما الس������بب الثاني فيرجع إلى أن منظمة 
أوب������ك كانت في يونيو من العام نفس������ه قد اتخذت ق������رارا مهما ينص على 
أن البل������دان املنتمية إلى املنظمة س������وف يطالبون باملش������اركة الوطنية في 

مفاوضاتهم القادمة مع شركات النفط العاملة في تلك البلدان.
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 من الطبيعي أن يكون هناك ارتباط بني رسالة مجلس النفط املذكورة 
أعاله وزيادة احتمال أول إنتاج على الس������احل القاري النرويجي عن طريق 
كود، أو ما ميكن أن يلحقه من االكتش������افات. ومن امللحوظ في هذا املجال 
أن توصي������ة املجلس كانت في  الوقت نفس������ه متحفظة، حيث أش������ارت إلى 
أن احلكومة ينبغي أن تتحاش������ى توظيف أمواله������ا في عمليات احلفر ذات 

املجازفة. وعليه فإنه من األفضل بحث طرق أخرى للمشاركة. 
عند موافقة احلكومة النرويجية على طرح موضوع املش������اركة احلكومية 
للنق������اش في أثناء املفاوضات ف������ي الدورة الثاني������ة، أوضحت احلكومة في 
الوقت نفسه أن املشاركة ليست شرطا أساسيا ملنح التراخيص من اجلانب 
النرويجي. في يوليو من الس������نة نفس������ها أبلغت ش������ركة فيليبس األمريكية 
احلكوم������ة النرويجية أنها تواف������ق على مبدأ مش������اركة احلكومة، واقترحت 
طريقة لهذه املش������اركة. كذلك أرسلت شركة أسو بعض اإلشارات املتحفظة 
في االتاه ذاته وهكذا تبني أن بعض الش������ركات كانت مستعدة لتقبل قرار 

أوبك ولو بصورة جزئية. 
م������ع هذا فإن املفاوضات الت������ي أعقبت هذه التط������ورات لم تكن خالية 
من املقاومة من قبل الش������ركات. وكان أهم أسس املعارضة واالستنكار من 
لُّو اإلعالن الرسمي للدورة الثانية من أي إشارة ملبدأ  قبل الش������ركات هو خجُ
مشاركة احلكومة. هذا وقد أدى اكتشاف »أكوفيسك« في نهاية عام 1969 
إلى تعزيز املوقف النرويجي في اإلصرار على مطلب املشاركة. لكن ذلك لم 
نح التراخيص  مينع استمرار املفاوضات التي أخذت وقتا طويال قبل أن متجُ

املتعلقة بالدورة الثانية. 
 ليس من الصعب أبدا تفهم العوامل التي أدت إلى إطالة املفاوضات حتت 
الدورة الثانية. في الوقت الذي كانت النرويج تضغط فيه على الشركات لقبول 
مبدأ املشاركة الوطنية، كانت الشركات نفسها تفاوض بضراوة مع دول أوبك 
من أجل حتاشي هذا املبدأ. لهذا كانت معظم الشركات حتاذر من أي تنازل 
للنرويج، خش������ية أن يستعمل هذا التنازل ضدهم من قبل دول أوبك وغيرها 
على النطاق العاملي. بعبارة أخرى كانت ملبدأ املشاركة الوطنية عواقب عاملية 

واسعة هي التي عقدت مفاوضات الدورة الثانية في النرويج.
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لألس������باب املذكورة أعاله، أصبحت نتائج الدورة الثانية متنوعة جدا. في 
احلاالت التي تقبلت الش������ركات فيها مبدأ املش������اركة توصل املتفاوضون إلى 
مشاركة احلكومة بنسبة %17.5 وعلى أساس »حمل« )٭( احلصة احلكومية 
ف������ي بعض احلاالت. أم������ا عن احلاالت الت������ي رفضت فيها الش������ركات مبدأ 
»احلم������ل« فلقد توصل املتفاوضون إلى منح احلكوم������ة حصة في الربح، بعد 
دف������ع الضريبة، بنس������بة %17.5 من مبيعات النفط م������ن كل ترخيص بصورة 
منفصلة. ويسمى هذا الترتيب »املشاركة في الربح الصافي«. وكانت األخيرة 

بالطبع أقل إرضاء للحكومة التي كتبت في تقريرها إلى البرملان ما يلي: 
»ترتئي الوزارة أن مشاركة احلكومة ستكون أمرا ضروريا على 
األق���ل من أج���ل احلصول على فرص���ة للتحك���م والتهيؤ ألعمال 
التنقيب واستثمار النفط على الساحل القاري النرويجي بشكل 

أكثر مالءمة وفائدة للمصلحة النرويجية«. 
 هذا وقد رجُِفِضَ مبدأ املش������اركة قطعيا من قبل ش������ركة واحدة. وكبديل 
ملشاركة الس������لطات اتفق اجلانبان على أن تقوم الش������ركة بتدريب موظفي 
الوزارة. ومن اجلدير بالذكر في هذا املجال أن هذه الش������ركة بالتحديد لم 
متنح إال رقعتني كانت من أوطأ أولويات الش������ركة بينما منحت الش������ركات 

التي قبلت مببدأ املشاركة رقعا من بني أعلى أولوياتها. 
ويجدر بالذكر هنا أن السلطات النرويجية في كلتا الدورتني األولى والثانية 
كانت تترك كتابة نص االتفاقيات للشركات نفسها، وذلك ألجل توفير الوقت 
واإلس������راع في عملية املفاوضات. غير أن التجارب التي مرت بها الس������لطات 
النرويجية، وخاصة تلك التي تتعلق مببدأ املشاركة في الدورة الثانية، أقنعت 

السلطات بأنه ال بد للوزارة من القيام بصياغة االتفاقيات بنفسها. 

)٭( االصط������الح »حمل« يس������تعمل هنا كترجمة للتعبير اإلجنليزي »Carried« ويعني أن الش������ركة 
تدف������ع مصاري������ف حصة احلكومة في فت������رة التنقيب، أو حتى في فترة التطوير، وتس������ترجع هذه 

املبالغ الحقا من ريع اإلنتاج.
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2-1 أكوفيسك: النرويج تدخل عصر النفط
بع������د خيبة األم������ل التي تبع������ت نتائج 
حتدي������د حقل ك������ود ف������ي 1968 جنحت 
ش������ركة »مورفي« األمريكية في اكتشاف 
كميات صغيرة من الغاز الطبيعي في رقعة 
2/3. للمرة الثانية كان حجم االكتش������اف 
مخيبا لألمل، مما أدى إلى استمرار روح 
التش������اؤم في صفوف الش������ركات العاملة 
حتى نهاية العام 1969 حني تغير الوضع 

جذريا إلى األحسن.
لم تتوقع الشركات التي تكّون مجموعة 
فيليبس )ش������ركة فيليبس وشركة بتروفينا 
البلجيكي������ة وش������ركة آجي������ب اإليطالي������ة( 
أن ي������ؤدي حف������ر البئر األول������ى في حقل 
أكوفيس������ك إلى أي جناح كبير. في الواقع 

2

فترة النمو
)1978 - 1970(

»كان هن������اك اجتاهان للفكر 
كادا يكونان مطابقني للتيارين 
التقليديني في سياسة البلد، 
من  احملافظ  التي������ار  وهم������ا 
جهة، والتيار االش������تراكي من 
اجلهة األخرى. لذلك كان من 
املمكن مالحظة بعض الفروق 
التفصيلية في سياسة النفط 
النرويجية عن������د انتقال زمام 

احلكم بني التيارين«
املؤلف

45
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س������بق للمجموعة اللجوء إلى اس������تبدال جزء م������ن حصتها ال يقل عن 20 
في املائة مع ش������ركة بترونورد الفرنس������ية كوسيلة لتخفيف عبء املجازفة 
ف������ي هذا الترخيص. وفي ضوء املعلوم������ات التي توافرت منذ ذلك احلني 
ال ميكن مقارنة احلصة التي كس������بتها بترونورد في منطقة األكوفيس������ك  
- والت������ي تعادل اليوم باليني ال������دوالرات - باحلصص التي حصلت عليها 
مجموعة فيليبس األصلية كنتيجة للتبادل والتي ليس لها أي قيمة تستحق 

الذكر اليوم.
يبدو م������ن تاريخ العمليات في أكوفيس������ك أن املجموعة قررت حفر 
البئ������ر األولى في الرقعة فقط للوفاء بالتزام العمل األدنى الذي تعهدت 
به املجموعة كش������رط لالمتياز. نتيجة لصعوبات تقنية في أثناء احلفر 
)بس������بب وجود جتمع للغاز قريبا من سطح األرض( اضطرت املجموعة 
إل������ى ترك البئر األولى 2/4/1 بعد أن بلغ عمقها 5530 قدما. وهكذا 
ب������دأت املجموعة في حفر بئر جديدة 2/4/2 على مس������افة ال تتجاوز 
1000 متر من البئر األولى وذلك في 18 سبتمبر 1979. بعد قليل من 
اإلش������اعات حول وجود دالئل للنفط في البئر، جاءت الساعة التاريخية 
في 23 ديس������مبر من الس������نة نفس������ها )1979(. فكهدية ثمينة للشعب 
النرويجي مبناس������بة عيد امليالد، دخل������ت البئر طبقة غنية بالنفط على 
عم������ق 3080 مترا معلنة بهذا بداية عصر جدي������د لعمليات النفط في 
بحر الشمال. ولكن كال من الش������عب النرويجي والرأي العام العاملي لم 
يك������ن حتى ذلك احلني مطلعا على هذا احل������دث الكبير أو مدركا ألثره 

في املستقبل.
اتسمت األنباء األولى التي تسربت إلى الرأي العام عن هذا االكتشاف 
بالتحفظ. ويرجع هذا التحفظ بالدرجة األولى إلى تأخير فحص االكتشاف 
)عن طريق جتربة قصيرة لإلنتاج( بسبب انتقال برج احلفر إلى بئر أخرى 
في القط������اع البريطاني. في الواقع لم يتم ه������ذا الفحص حتى نهاية يناير 
1970، ح������ني أدى إلى معدل إنتاج يس������اوي 3800 برمي������ل يوميا من نفط 

جيد النوعية.
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في مذكرة خاصة رفعت في وقتها إلى مجلس الوزراء كتب وزير النفط 
أن كال م������ن فيليبس والوزارة لم تكونا قادرتني على التوصل إلى نتائج فيما 

يخص حجم االكتشاف أو أهميته التجارية. وأضاف أن:
»... ال����وزارة عل����ى أي ح����ال تنظ����ر إل����ى االكتش����اف بتفاؤل 
وتأمل أن تثبت صحة االفتراض السائد حول قيمته التجارية 

في املستقبل«.
ف������ي اليوم ذاته، حتدث رئيس ش������ركة بتروفينا ف������ي االجتماع العام 
للشركة في بروس������ل عن »عدة ماليني من األطنان« التي تنتظر التثبيت 
بواس������طة احلفر. وفي تصريحه الصحافي حول االكتشاف، ذهب الفرع 
النرويجي لش������ركة بتروفينا إلى ذكر الرقم مليار طن حجما لالكتشاف. 
وعلى الرغم من أن ش������ركة فيليبس )وهي الش������ركة املش������غلة في احلقل 
نيابة عن املجموعة( امتنعت عن التعليق على هذا الرقم، كانت التوقعات 
عقب التصريح الصحافي كبيرة على مستوى الرأي العام. ولم تُثبَّت هذه 
التوقعات إال بعد سنوات قليلة حني ذكر في خطة تطوير احلقل أن حجم 
الزيت في ج������وف األرض يبلغ ما يعادل بليون طن، وأن احتياطي الزيت 
الذي ميكن اس������تخالصه من احلقل يس������اوي 150 طنا )أي ما يس������اوي 

مليار برميل(.
بس������بب الغموض الذي أح������اط بتصريح بتروفين������ا الصحافي تبني 
للس������لطات النرويجي������ة أن موض������وع التصريح������ات الصحافي������ة حول 
االكتشافات اجلديدة هو في الواقع أمر مهم ال ميكن أن يترك للشركات 
وحدها. ولكي تتحاش������ى الس������لطات أي تأثير غير مس������تحب بالنسبة 
إل������ى الرأي العام بصورة عامة، أو أي تأثير على أس������عار احلصص في 
األس������واق املالية بصورة خاصة، قررت الوزارة أنه ينبغي اس������تحصال 
موافقة منها قبل إصدار أي تصريح حول االكتشاف من قبل الشركات 

املسؤولة عن الترخيص.
ل������و نظرنا إلى الوراء لرأينا أن اكتش������اف حقل أكوفيس������ك كان، من 
دون ش������ك، بداي������ة حلقب������ة جديدة بالنس������بة إل������ى النروي������ج كبلد مهم

لتصدير النفط.
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تسلسل األحداث في فترة النمو
اكتشاف حقول غرب أكوفيسك، الدفيسك وتور.1970

تعيني جلنة القتراح أنظمة للسالمة1970/5/22
تصريح صحافي يعلن اكتشاف حقل أكوفيسك1970/6/2
شركة فيليبس تطلب ترخيصا للقيام بإنتاج جتريبي في حقل أكوفيسك1970/9/3

حقل أكوفيسك يعلَن حقال جتاريا1971/1/13
تقدمي تقرير من جلنة خاصة حول التنظيم احلكومي للنفط1971/3/24

النرويج تصادق أخيرا على اتفاقية جنيف1971/4
إعالن اكتشاف حقل فريغ1971/5

بداية اإلنتاج التجريبي في حقل أكوفيسك1971/6/15
اكتشاف حقول آدا والبوشل1972

إعالن فريك حقال جتاري1972/4
البرملان النرويجي يصادق على تكوين اجلهاز احلكومي اجلديد إلدارة النفط1972/6

إصدار اإلرادة امللكية بخصوص التنقيب واستثمار مصادر النفط.1972/12
مديرية النفط النرويجية تبدأ مسوحها اجليوفيزيائية.1973
اكتشاف حقل فريغ الشرقي.1973

نصب منصة )بالتفورم( أكوفيسك األسطواني.1973/7/1
أول منصة حلقل فريغ تفقد قاعدها1974
اكتشاف حقل ستاتفيورد.1974

»التقرير الرقم 52 للبرملان النرويجي حول »النفط واملجتمع النرويجي«1974/2/15
إعالن هاميدال حقال جتاريا.1974/4/9

في حقل اكوفيسك - A 4/2 بدأ اإلنتاج من برج1974/4/25
إعالن ستاتفيورد حقال جتاريا.1974/8

تعيني اللجنة اخلاصة باقتراح نظام بتحسني استخالص الزيت.1974/10
إصدار اإلرادة امللكية في 5791 كتعديل لإلرادة امللكية في 1975/10/3.7691

إصدار قانون خاص لتعديل بعض األمور املتعلقة بضرائب النفط.1975/6
إصدار إرادة ملكية حول السالمة في عمليات اإلنتاج1976/7/9
تقدمي خطة لبناء حقل فالهال للسلطات النرويجية.1976/10

تعليقات على جتاوز ميزانيات التكلفة في بحر الشمال في تقرير للبرملان رقم 1976/10/15.12
قضية رسالة من مديرية النفط النرويجية إلى الشركات في حقل ستاتفيورد1976/11

مديرية النفط النرويجية تبعث ألصحاب الترخيص رسالة حول منصة أي في ستاتفيورد.1976/11/11
إعالن تشكيل جلنة األنابيب داخل الوزارة.1977

السيطرة على انفجار برافو في 3 مارس 1977/4/22.1977
تقرير للبرملان حول نقل النفط إلى الشاطئ من حقل فالهال.1977/4/22

إصدار ترخيص لنقل النفط إلى الشاطئ من حقل فالهال.1977/5
بداية اإلنتاج من حقل غرب أكوفيسك.1977/5/2

بداية اإلنتاج من حقل كود.1977/12/26
الوزارة تبدأ في سياسة »االتفاقيات التقنية«.1978
تكوين وزارة جديدة للتفرغ ألعمال النفط.1978

إصدار أنظمة حول أبراج اإلنتاج واخلدمات التابعة.1978/4/3
بداية اإلنتاج من حقل البوشل.1978/5/24
بداية اإلنتاج من حقل تور.1978/6/28

تعيني جلنة خاصة للنظر في التجاوزات امليزانية في عمليات بحر الشمال.1978/1
إصدار نظام مؤقت حول حتسني االستخالص.1978/10/17
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2-2 سياسة التنقيب
2-2-1 التنقيب االستطالعي في املناطق الباكرة

ابت������داء من الع������ام 1967 متت عدة مس������وح مولَّها املجل������س النرويجي 
للبحوث الصناعية والعلمية )NTNF( وبعض املؤسس������ات األخرى. وبحلول 
1969 بلغ������ت املبالغ التي ُصرفت على مثل هذه املس������وح ما ال يقل عن 3.8 
مليون كراون نرويجي. الغرض الرئيس������ي من هذه املسوح كان زيادة املعرفة 
اجليولوجي������ة في النرويج للس������احل القاري النرويجي. وفي الوقت نفس������ه 
س������اعدت هذه املسوح على حتسني اخلبرة وتدريب الكوادر النرويجية على 

عمليات النفط التي كان البلد في حاجة إليها في املستقبل القريب.
ف������ي العام 1967 عني املجلس النرويجي للبح������وث الصناعية والعلمية 
جلن������ة خاصة طلب منها أن »تعد خطة الكتش������اف املص������ادر الطبيعية في 
الس������احل القاري النرويجي«. وفي ربيع العام 1969 قدمت اللجنة املذكورة 

توصياتها في هذا الشأن إلى وزارة الصناعة حيث ذكرت أن:
 »اجله���ود النرويجية املس���تقلة في هذا املج���ال هي في رأي اللجنة 
ضرورية من أجل ضمان املصلحة النرويجية بصورة عامة. فعن طريق 
ه���ذه الفعاليات يتمك���ن البلد من تطوير خبرة متخصصة في النرويج 
س���وف حتتاج إليها السلطات في رس���م سياسة التراخيص، وفي الوقت 
نفسه سوف يتمكن البلد من ضمان اخلبرة التي حتتاج إليها املؤسسات 

النرويجية التي ستشارك في عمليات النفط«.
واستمرت اللجنة في تقريرها لتحبيذ مسوح وطنية شاسعة في املناطق 
الواقعة ش������مال خط العرض 62، كوس������يلة ضرورية للتمهيد إلى فتح هذه 

املناطق من أجل الترخيص، في فترة الحقة.
بعد أن مت تكوين مديرية النفط العامة في النرويج )راجع القسم 8-3 
أدناه(، كان من الطبيعي أن تنتقل مس������ؤولية القيام بهذه العمليات إلى هذه 
املديرية. وهكذا قامت املديرية منذ 1973 مبسوح جيوفيزيائية ال تقل عن 
10 آالف إلى 20 ألف كيلومتر سنويا، من أجل توفير تقييم وطني للمصادر 
الطبيعية التي ميكن أن توجد على طول الساحل القاري النرويجي. وهكذا 
ُغطي������ت ف������ي بداية التس������عينيات معظم أنحاء الس������احل القاري باملس������وح 
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اجليوفيزيائي������ة. وكانت كثافة هذه املس������وح تختلف كثي������را من منطقة إلى 
أخرى، وذلك مبوجب نضج املناطق املختلفة من وجهة نظر احتمال فتحها 

في املستقبل القريب.
نت هذه املسوح الوطنية أساسا مهما لفتح املناطق شمال  بعد حني كوَّ
خط الع������رض 62. ولم تنحصر أهمية هذه املس������وح على تقييم احتمال 
وج������ود النف������ط، بل تعدته إلى توفير األس������س لبحوث أخ������رى كان ال بد 
من النظر فيها قبل فتح املناطق لعمليات النفط. وش������ملت هذه البحوث 
تأثير عمليات النفط عل������ى الفعاليات واجلوانب احليوية األخرى كصيد 
األس������ماك، والبيئة بصورة عام������ة، وعمليات املالحة، واملس������ائل املتعلقة 
بالس������يادة...إلخ. م������ن الواضح أن إج������راء كل هذه البح������وث على طول 
الساحل القاري من دون حصرها في مناطق محددة املساحة أمر عسير 
يتطلب كثيرا من اجلهد والتكلفة. وفي أحسن األحوال ال تفي نتائج هذه 
البحوث العامة بالغرض املطلوب، ألن طابعها العام ال يكفي كأساس لفتح 

املناطق الفردية.
بصورة عامة أثبتت املسوح الوطنية أنها ذات فائدة كبيرة جدا في تقييم 
احتمال وجود النفط في املناطق املختلفة، ومن ثم في حتديد الشروط التي 
يجب أن ينش������دها البلد في عملية الترخيص. وبعد أن يتم الترخيص يكون 
من الطبيعي أن جُتري الش������ركات املرخصة مس������وحا جديدة أكثر تفصيال 

متكنها من حتديد املواقع األفضل للحفر التنقيبي.

2-2-2 سياسة الترخيص
نتيجة لالكتش������افات الكب������رى التي متت في أوائل الس������بعينيات )راجع 
القس������م 2-3( بدأ اجلو السياس������ي يتحول باجتاه تقلي������ل عدد التراخيص 
اجلديدة في املس������تقبل القريب. وكان الس������بب الرئيس������ي في هذه النظرة 
رة هو خوف السياس������يني من أن البلد س������يفقد التحك������م في إدارة  املتح������ذِّ
مص������ادره الطبيعية خاصة إذا ما ارتفع مس������توى الفعاليات من دون خطة 
مدروس������ة من قبل سلطات البلد. ولقد س������اهمت االكتشافات الكبرى في 
بحر الشمال مصحوبة بارتفاع أس������عار الزيت العاملية إلى تصعيد ملحوظ 
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في عملي������ات التنقيب وبناء احلقول. وكان ه������ذا التصعيد بالذات مصدرا 
للمناقش������ات السياسية حول املستوى املقبول لسرعة عمليات النفط )راجع 

القسم 2-5 أدناه(.
انعكس������ت مخاوف البلد من التصعيد الس������ريع للفعاليات في الطريقة 
الت������ي متت بها الدورة الثالثة للترخي������ص. وأول ما يالحظ في هذا املجال 
هو أن الدورة اس������تمرت أربع س������نوات من 1974 إل������ى 1977. مع هذا لم 
ت������ؤِد ال������دورة إلى منح أكثر م������ن 20 رقعة. ومن اجلدي������ر بالذكر أن املبرر 
الرئيس������ي لهذه التراخيص كان وجود الرقع املعنية على خط الوس������ط مع 
اململك������ة املتحدة. ونتيجة للترخيص الس������ريع على اجلان������ب البريطاني من 
خط الوسط، وجدت النرويج نفس������ها مضطرة إلى متابعة الترخيص على 
اجلانب النرويجي خشية أن تفقد املبادرة للشركات املرخصة على اجلانب 
البريطاني. لهذا ارتأت الس������لطات النرويجية أن تسرع في ترخيص الرقع 
احملاذية خلط الوس������ط حيثما وجدت تراكيب جيولوجية متتد من اجلانب 

البريطاني إلى اجلانب النرويجي أو بالعكس.
ابتداء من دورة الترخيص الثالثة بدأت الشركة الوطنية ستاتويل )راجع 
القس������م 2-8( تش������ارك في كل الرقع بنس������بة لم تقل عن 50 في املائة من 
احلص������ص. باإلضاف������ة إلى هذا كان بإمكان الش������ركة أن ترفع حصتها في 
حالة إعالن اكتش������اف جتاري إلى ما ب������ني 70 و80  في املائة وفقا حلجم 
االكتش������اف. وفي كل االتفاقيات كانت ستاتويل في ذلك الوقت محمولة من 
قبل الشركات األخرى طوال فترة التنقيب. ويعني هذا أن الشركات األخرى 
كانت تدفع حصة س������تاتويل من تكاليف التنقيب على أمل استرجاعها هذه 
املبالغ في حالة حتقيق اإلنتاج. غير أن الس������لطات النرويجية وافقت على 
التنازل عن حق حمل س������تاتويل في احلاالت التي انحصرت فيها الشراكة 

في الشركتني النرويجيتني نورسك هايدرو وساغا.
كان ترخيص رقع س������تاتفيورد في 1973 مثاال جيدا الضطرار النرويج 
إلى ترخيص الرقع الواقعة على خط الوسط على عجل. فلو ترددت النرويج 
ف������ي ترخيص هذه الرقع في ذلك احلني لتركت املبادرة فيما يخص تطوير 

احلقل وإنتاجه جتاريا للشركات املرخصة على اجلانب البريطاني.
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بينم������ا كانت الوزارة منهمكة في مناقش������ة التنظي������م احلكومي اجلديد 
لش������ؤون النفط، طرق أبواب الوزارة وفٌد على مس������توى عال من ش������ركات 
شل وإّس������و ليعبر عن رغبة الشركتني الشديدة في احلصول على ترخيص 
لرقعت������ني تقعان على خط الوس������ط مع اململكة املتح������دة. واملهم في هاتني 
الرقعتني وفق اعتقاد الشركتني أنهما تقعان على امتداد اكتشاف كبير )كان 
يدع������ى برنت( قامت به مجموعة على اجلانب البريطاني حيث كانت ش������ل 
الش������ركة العاملة للمجموعة وحيث كانت إّس������و إحدى الشركات املساهمة. 
وأنصتت الوزارة باهتمام ملا تقدم به الوفد، ثم نصحت الش������ركتني بالتأني 

حتى يحني وقت الدورة املقبلة.
بع������د عام من االجتم������اع املذكور أعاله تس������لمت الوزارة رس������الة من 
الش������ركتني املذكورتني تؤكد االكتش������اف وتعبر عن نية الشركتني تسريع 
العم������ل من أجل تطوير احلقل وجتهيزه لإلنتاج. وهكذا اضطرت الوزارة 
ف������ي الثاني من مارس 1973 إلى إعالن دورة محدودة خاصة بالرقعتني 
املعنيتني. نتيجة لهذا اإلعالن تس������لمت ال������وزارة ما ال يقل عن 20 طلبا، 
مما أدى إلى منافسة حادة للحصول على حصة فيما اتضح بعد حني أنه 

أكبر حقل بحري في العالم.
في ذلك الوقت بالذات كانت ستاتويل في مرحلة البناء بعد أن تقرر تشكيلها 
ف������ي خريف 1972. وبحكم وجود احتياط������ي نفط كبير في الرقعتني كان من 
السهل نسبيا أن تتقبل الشركات مطلب الوزارة مبشاركة لستاتويل بنسبة 50 
في املائة من احلصص. وهكذا تبلورت هذه النس������بة من املشاركة احلكومية 
كأس������اس ثابت في سياسة الترخيص النرويجية لزمن طويل. وباإلضافة إلى 
ش������ركتي شل وإسو كانت شركة كونوكو األمريكية من الشركات الطبيعية التي 
كان يجدر إدخالها في مجموعة س������تاتفيورد. الس������بب هو أنها كانت الشركة 
العامل������ة في رقعة مج������اورة على اجلانب البريطان������ي، وكان من املمكن وجود 

تشكيالت جيولوجية مشتركة بني رقعة كونوكو ورقعة ستاتفيورد.
لكن مسألة اختيار الشركة العاملة على اجلانب النرويجي سببت بعض 
املشاكل. فمن وجهة نظر توحيد اإلنتاج بني اجلانبني البريطاني والنرويجي 
لم يكن من الصحيح - أو من اإلنصاف - اختيار الش������ركة العاملة نفسها، 
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خاصة أن مس������توى الضرائب على الطرف������ني كان مختلفا ملصلحة اجلانب 
البريطاني، مما قد يدفع الش������ركات إل������ى تفضيل حصة أكبر على اجلانب 
البريطاني. لهذا اس������تبعدت ش������ركة شل كمشغِّل مش������ترك على الطرفني، 
وبدأت الس������لطات النرويجية البحث عن شركة ال تقل وزنا عن شركة شل، 
لكي تقوم بدور املشغِّل على اجلانب النرويجي. في النهاية انحصر االختيار 

على شركتني أمريكيتني هما شفرون وموبيل.
أعقبت هذا جوالت متعددة من املفاوضات مع كل من ش������فرون وموبيل 
من أج������ل الوصول إلى اختيار نهائي بني االثنت������ني. واتضح من خالل هذه 
اجلوالت أن املنافسة بني االثنتني كانت حادة جدا من دون أن يتميز أحدهما 
عن اآلخ������ر إلى أن طرح موضوع تعهدات العمل. لم تتمكن ش������فرون، وقد 
دافعت طوال الوقت عن برنامج أمثل للحفر، من إثبات اس������تعدادها للتعهد 
حلفر م������ا يزيد على 7 آبار في رقعتني. وفي اجله������ة األخرى كانت موبيل 
ق������ادرة على التعهد بحفر ما ال يقل عن 8 مواقع كانت تعتقد أنها ضرورية 
للتوص������ل إلى نتيجة نهائية حول تقدير االحتياطي في الرقعتني. على هذا 
األس������اس كانت موبيل مس������تعدة للتعهد بحفر 8 آبار. وهكذا س������اهم هذا 
الفرق البسيط بني موقفي الشركتني في أن يقع اختيار الوزارة على موبيل 
بدال من شيفرون. ومع هذا، فقد ضمنت االتفاقية مع موبيل حق ستاتويل 

في تولي دور املشغل بعد مضي عشر سنوات من إعالن احلقل جتاريا.
فيم������ا يخص ترخيص رقع������ة كلفاكس في الع������ام 1978 كانت الدوافع 
تختل������ف كثيرا عن تلك التي أدت إلى ترخيص س������تاتفيورد. فقد س������بق أن 
اختارت س������تاتويل هذه الرقعة كرقعتها املفضلة في بحر الشمال وأسمتها 
بالرقع������ة الذهبية من باب التحبب. بعد أن توصل سياس������يو البلد إلى أنهم 
سيساندون ثالث ش������ركات فقط )وهي ستاتويل، نورسك هايدرو، وساغا( 
ق������ررت احلكومة أنه من الضروري منح إحدى الرقع املش������جعة للش������ركات 
الثالث بصورة مشتركة )راجع املالحظات في قسم 2-11-1 أدناه(. ولقد 
كان������ت هناك في ذل������ك الوقت عدة اعتبارات تتعل������ق بضرورة معرفة حجم 
االحتياطي في الرقع املختلفة كأساس لوضع الرقع في تسلسل معني يخدم 
احلفاظ على مس������توى محب������ذ لعمليات النفط بصورة عام������ة. كمثال لهذا 
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املستوى احملبذ حتدث السياسيون عن 60 مليون طن نفط سنويا كمستوى 
معقول إلنتاج النفط من الس������احل القاري النرويجي. وكجزء مهم من هذه 
اخلط������ة اإلس������تراتيجية أصبح توقي������ت منح الترخيص، ومن ثم اكتش������اف 
وتطوي������ر احلقول في هذه الرقعة »الذهبية«، جزءا مهما من اس������تراتيجية 

احلكومة للتحكم مبستوى األعمال في بحر الشمال.
بعد منح الترخيص لرقعة كولفاك������س، جاءت الدورة الرابعة للترخيص 
كتغير جذري في سياس������ة الترخي������ص النرويجي التي متيزت بالتحفظ من 
1969 إلى 1978. ويرجع سبب هذا التغير إلى تصاعد ملحوظ في عمليات 
النفط نتيجة لالكتشافات الكبيرة خالل السبعينيات )راجع املالحظات في 

القسم 3-1 أدناه(.

2-3 النمو السريع في مصادر النفط
دل������ت جتارب النرويج في الدورتني األولى والثانية على أنه ينبغي للبلد 
أن يعمد إلى تقييم مصادره بصورة مستقلة قبل البدء بأي دورة للترخيص. 
ولقد تبلورت في تفكير الس������لطات في ذلك احلني ض������رورة القيام بتقييم 
حكومي مس������تقل إثر اكتش������اف كود واالكتش������افات الالحقة له. وبالتدريج 
ترس������خ االعتقاد بأن الس������لطات النرويجية ال بد م������ن أن تعمد إلى تقييم 
مستقل لكل االكتشافات كأساس لتقدير القيمة التجارية لهذه االكتشافات 
والنتائ������ج التي ميكن أن يتوقعها البلد نتيجة لتطوير وتس������ويق النفط املنتج 
منها. باإلضافة إلى كل هذا كان البلد في حاجة ماس������ة إلى تقدير النتائج 
التي ميكن التنبؤ بها ليس فقط في بحر الش������مال ولكن على طول الساحل 

القاري، كأساس لوضع اخلطط املناسبة في املستقبل القريب والبعيد.
في وقت اكتش������اف حقل كود توصل اجليولوجيون في قس������م النفط في 
وزارة الصناعة إلى وجود طبقات رس������وبية سميكة في بحر الشمال تختلف 
أعماره������ا بني العصر البرم������ي )رمبا أيضا العصر الكربون������ي( إلى العصر 
الثالثي. وتبلغ هذه الطبقات أقصى الُس������مك في املنطقة الوسطى من بحر 
الش������مال على خط يطابق تقريبا خط الوسط بني النرويج واململكة املتحدة. 
ويبلغ الُسمك األقصى لهذه الطبقات نحو 5000 متر قريبا من حقل كود.
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و قد مت في ذلك احلني تش������خيص نوعني من األهداف التنقيبية. وكان 
معظم املنقبني يتوقعون امتداد النتائج احلس������نة من اكتشاف خروننكن الى 
اجل������زء النرويجي من بحر الش������مال. وكان هؤالء املنقب������ون يتوقعون ايضا 
اس������تمرار التشكيالت امللحية من اجلنوب شماال بحيث تخلق هذه جتمعات 
نفطية ش������بيهة بخروننكن داخل طبقات رملية أو من الدولومايت من عصر 
الروتليكندس. وكانوا أيضا يعتبرون الطبقات من عصر الفحم )الكربوني( 
مص������درا للنف������ط كما كانت احلال بالنس������بة إلى اجل������زء اجلنوبي من بحر 
الش������مال. في الوقت نفس������ه، كان هناك فريق ُمبدع يعتق������د جازما بوجود 
النف������ط في الطبقات احلديثة من العصر الثالثي والتي توجد بكثافة قرب 
خط الوسط من بحر الشمال أو في الطبقات األكثرِ قَدما والتي كانت تعتبر 
حاملة للغاز بسبب عمقها البالغ حتت سطح البحر، مما يفسر حتفظ عدد 

كبير من الشركات خالل الدورة األولى.
م������ن وجه������ة النظر اجليولوجية لم يكن هناك أي ش������ك ف������ي أن أهمية 
اكتش������اف كود تكمن في تأكيده لوجود املقومات األساس������ية لتوافر النفط، 
ومن ثم للتوصل إلى اكتش������افات جديدة في املس������تقبل. قبل كل شيء أثبت 
اكتش������اف حقل كود تكوين النفط في املنطقة. ثانيا أثبت االكتش������اف أيضا 
وج������ود طبقات مكمنية مناس������بة لتجمع النفط نتجت عن ترس������بات رملية 
حتت عمق كبير من املاء. ثالثا، أزال االكتشاف جزءا كبيرا من القلق بشأن 
انعدام وجود الزيت أو الس������وائل النفطية بس������بب العم������ق الكبير في هذه 
املناطق من بحر الش������مال. إجماال متكن اكتش������اف ك������ود من جتديد األمل، 
حيث عزز احتمال القيام باكتش������افات أجود في بقية أجزاء بحر الش������مال 

التي تتمتع بأعماق أقل من منطقة كود.
ومبجرد اكتش������اف أكوفيس������ك، دخل التنقيب في بحر الش������مال طورا 
جديدا يتمي������ز بالتفاؤل واحلماس على الرغم م������ن أن طبيعة املكمن في 
ه������ذا احلقل كان������ت محاطة ببعض الش������ك والغموض. واعتب������ر كثير من 
االختصاصيني هذا النوع من الصخور مكمنا رديء النوع ال يضمن اإلنتاج 
على املدى البعيد، وذلك بس������بب قلة التجارب فيه كمكمن جتاري للنفط 

في بقية أنحاء العالم.
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لهذا الس������بب اس������تغرق تقييم حقل أكوفيس������ك مدة طويل������ة من الزمن 
استخدمت للتعرف على مزايا احلقل وكيفية تصرفه حتت اإلنتاج املستمر. 
ومبج������رد أن توافرت نتائ������ج هذه البحوث بدأت الش������ركات تنظر إلى هذا 
الن������وع من الصخور كمكمن محبب يس������تحق املتابعة ف������ي عمليات التنقيب 
في جميع انحاء منطقة األكوفيس������ك الكبرى التي تشمل تقريبا كل املنطقة 
اجلنوبية من بحر الشمال في القطاعني النرويجي والدمناركي. وهكذا أدى 
اس������تمرار عمليات التنقيب في هذه املناطق إلى اكتشافات جديدة كحقول 
تور وأكوفيس������ك الغربية وألدفيس������ك. وتبعت هذه االكتشافات اكتشافاٌت 
أخرى في العام 1972 في حقلي أّدا وألبوشيل. في ذلك احلني أعيد أيضا 
تقييم حقل كود الذي أّدى إلى اعتباره حقال مشجعا جتاريا. وأّدت كل هذه 
التط������ورات إلى وجود ما ال يقل عن 7 حقول جاهزة للتطوير ضمن منطقة 

أكوفيسك الكبرى.
في أثناء الدورة الثاني������ة للترخيص منحت مجموعة بترونورد ترخيصا 
ف������ي الرقع������ة رقم 25/1 التي كان������ت حتتوي على تش������كيل كبير كان يطلق 
عليه اسم »الفراشة« بسبب شكله. وقد اقتنع جيولوجيو بترونورد بأن هذا 
التركيب ميثل حقال ممكنا للغاز بسبب وجود مؤشرات جيوفيزيائية في هذا 
التركيب كان يطلق عليها تعبير »الهوت س������بوت« وهي ظاهرة جيوفيزيائية 
تنت������ج عن التفاوت الكبير في انعكاس املوج������ات الصوتية حني مرورها من 

صخور مشبعة بالغاز فوقها إلى صخور مشبعة باملاء حتتها.
في ماي������و من العام 1971 أثبتت نتائج أول بئ������ر في التركيب الكبير 
املذكور أعاله وجود الغاز بكميات كبيرة بنفس العمق والش������كل الذي كان 
منعكسا في املقاطع اجليوفيزيائية. واتخذ هذا التركيب من ذلك احلني 
اس������م حقل »فريغ«. وم������ن املهم في هذا املجال أن اكتش������اف حقل فريغ 
فت������ح هدفا جديدا للتنقيب وهو ما يس������مى بأحج������ار الرمل من العصر 
الثالثي التي كانت متوقعة على طول خط الوس������ط بني النرويج واململكة 
املتح������دة. باإلضافة إلى ذلك بنيَّ االكتش������اف أن ال� »هوت س������بوت« هي 
ظاهرة مفيدة ميكن اس������تعمالها كدليل لوجود الغاز في تراكيب مشابهة 

لفريغ في املنطقة نفسها.
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وتب������ع حقل فري������غ بعد وقت قصير اكتش������افان ف������ي املنطقة هما 
اكتش������اف هيمدال في العام 1972 وش������رق فريغ ف������ي العام 1973. 
وهكذا تثبتت صخور الرم������ال من العصر الثالث كهدف مهم للتنقيب 

في منطقة فريغ العظمى.
ف������ي مارس من العام 1974 ابتدأ احلفر ف������ي أول بئر في تركيب كبير 
س������مي بعدها بحقل ستاتفيورد )راجع التعليق حتت القسم 2-2-2 اعاله( 
الذي كان في وقتها مش������جعا للغاية. ويعتبر االكتش������اف الذي نتج عن هذا 
احلفر بداية لسلسلة طويلة من االكتشافات املشابهة في القسم الشمالي من 
بحر الشمال خاصة في أحجار رملية من العصر اجلوراسي مع اكتشافات 
أقل أهمية في الكريتيش������س األدنى والتراياسيك. ومن اجلدير بالذكر في 
هذا املجال أن املنطقة الش������مالية من بحر الشمال تتميز مبياه أعمق بكثير 
من األنحاء األخرى التي جرى فيها االكتش������اف حتى ذلك احلني. ويتراوح 
عمق البحر في املنطقة الشمالية بني 250 و350 مترا. ومن حسن احلظ 
ص������ادف حفر أول بئر في س������تاتفيورد ان تقنية احلف������ر واإلنتاج كانت قد 
وصلت الى مس������توى متقدم مكن الصناعة النفطية من مجابهة عمق البحر 

في ستاتفيورد بدون نتائج سلبية.

منو املصادر 1966 - 1978
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)الشكل - 2(: منو مصادر النفط في الساحل القاري النرويجي
في فترة النمو من 1966 حتى 1979.
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2-4-1 منطقة األكوفيسك
قبل أن يبدأ العمل في حتضير خطة لبناء حقل أكوفيس������ك، كان البد 
حلامل������ي الترخيص من جتربة خواص املكمن التي تش������كل األس������اس في 
التقييم التجاري. وكما س������بق ذكره أعاله لم يسبق لصناعة النفط في أي 
مكان ف������ي العالم أن تنتج من صخور تش������ابه بالضبط صخور املكمن في 
أكوفيس������ك. لهذا لم يكن من الكافي أن جُتري مجموعة ش������ركات فيليبس 
فحوص������ا قصيرة املدى، خاصة أن الش������كوك كانت تخ������ص قابلية املكمن 
لتحمل اإلنت������اج في األمد الطويل. لهذا الس������بب بالذات قدمت مجموعة 
فيليب������س في الثالث من س������بتمبر 1970 طلبا للس������لطات، وحصلت على 
املوافق������ة على هذا الطلب في 2 أبريل 1971، لتُجري إنتاجا جتريبيا في 
احلقل ملدة ثالث س������نوات. وافتتح رئيس الوزراء النرويجي مراسم تدشني 
اإلنتاج في الس������ادس من يونيو 1971 وذلك بعد 18 ش������هرا من اكتشاف 
احلق������ل. وذكر رئيس ال������وزراء متحفظا في خطابه »أن هذا اليوم قد ميثل 

حدا فاصال في اقتصادنا الوطني«.

2-4 عمليات تطوير احلقول

منو إنتاج الزيت والغاز في بحر الشمال

دل
معا

ن 
 ط

ون
ملي

)الشكل - 3(: منو إنتاج الزيت والغاز من بحر الشمال خالل فترة النمو
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بعد حني، مهدت النتائج االيجابية لإلنتاج التجريبي إلى جهد مركز من 
أج������ل وضع خطة لتحضير احلق������ل لإلنتاج الدائم. وهكذا مت في األول من 
يوليو 1973 نصب أول منصة )Platform( لإلنتاج في الس������احل القاري 

النرويجي. ولم يبدأ اإلنتاج الدائم حتى يوم 25 أبريل 1974.
بعد هذا احلدث الكبير قدمت الشركات املرخصة حلقل فالهال املجاور 
ألكوفيس������ك طلبا للس������لطات النرويجي������ة في نوفمب������ر 1976 حول تطوير 
احلقل. ووافقت الس������لطات على هذا الطلب في مايو 1977. وفي الس������نة 
نفس������ها بدأ إنتاج حقلني آخرين في منطقة أكوفيسك الكبرى، وهما حقل 
غرب أكوفيس������ك حيث كان املكمن مش������ابها ألكوفيسك، ثم حقل كود الذي 
س������بق ذكره أعاله حيث يتكون املكمن من صخور رملية في مياه عميقة من 

عصر الباليوسني.

)الشكل - 4(: 
خريطة متثل منطقة 

األكوفيسك الكبرى في 
سنة 1980. املصدر: 
تقرير مديرية النفط 
النرويجية السنوي 

للعام 1980.
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واستمرت سلس������لة تطوير احلقول في املنطقة في 1978 حيث مت بدء 
اإلنتاج من حقلني آخرين هما حقل ألبوشيل وحقل تور. ويتم اإلنتاج في هذين 

احلقلني من احلجر الطباشيري نفسه الذي يكون مكمن أكوفيسك.

2-4-2 منطقة فريغ
أُعلن حقل فريغ حقال جتاريا في مارس 1972. وقبل أن تبدأ األعمال 
ف������ي بناء احلقل كان البد م������ن التغلب على بعض التحدي������ات التقنية. أول 
ه������ذه التحديات هو وجود طبق������ة خفيفة حاملة للزيت ب������ني طبقات الغاز 
فوقا وطبق������ات حتمل املاء حتت������ا. وبعد حتاليل وحس������ابات طويلة توصل 
حاملو الترخيص إلى نتيجة تش������ير إل������ى أن طبقة الزيت اخلفيفة ال ميكن 
اس������تثمارها جتاريا، بغض النظر عن أي احتمال لزيادة أس������عار الزيت في 
املس������تقبل أو أي حتسن ممكن في مستوى التقنية. وبناء على األسس التي 
قدمتها الش������ركات املرخصة توصلت الس������لطات احلكومية في النهاية إلى 
قبول قرار الش������ركات. ومن اجلدير بالذكر في هذا املجال أن سعر الزيت 
ف������ي بداية تطوي������ر احلقل كان على مس������توى 12 دوالرا للبرميل وفق قيمة 

الدوالر اجلارية في ذلك احلني.
فيم������ا يخص التحدي الثان������ي، كان التركيب اجليولوج������ي للحقل، وفق 
التفاس������ير اجليوفيزيائي������ة، ميتد الى اجلزء البريطاني من بحر الش������مال. 
ويعني هذا أنه ال بد من التوصل إلى حل مش������ترك لتطوير احلقل يش������مل 
حامل������ي الترخيص عل������ى اجلانب البريطاني أيضا، مما قد يس������تغرق زمنا 
طوي������ال من املفاوض������ات. بعد مح������اوالت متعددة من قبل الش������ركات على 
الطرفني لتس������وية مسألة تقس������يم احلصص بينهما، توصل اجلميع مبا في 
ذلك احلكومتان املعنيتان، إلى ضرورة طرح القضية على مستش������ار عاملي 
مس������تقل تختاره األطراف املعنية لهذا الغرض. وهكذا وقع االختيار أخيرا 
على ش������ركة ديكوليير آند ماكنوتن األمريكية كخبير لتس������وية اخلالف بني 
األط������راف. بعد جهد طويل توصل اخلبير إل������ى نتيجة قبلها اجلميع حيث 
بلغت حصة النرويج من احلقل ما يقرب من 60 في املائة بينما بلغت حصة 

اململكة املتحدة ما يعادل 40 في املائة.
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هذا وقد متت موافقة الس������لطات النرويجي������ة على خطة تطوير احلقل في 
يونيو من العام 1974. لكن ولألسف وقع حادث في أثناء نصب الهيكل احلديدي 
ملنصة اإلنتاج في 1974 مما أدى إلى تأخير بداية اإلنتاج إلى سبتمبر 1977.

2-4-3 منطقة ستاتفيورد
في العام 1974 أكدت نتائج البئر األولى في ستاتفيورد أكثر التوقعات 
تفاؤال فيم������ا يخص اإلنتاج من احلقل. ومن ب������اب التندر يقال إن مهندس 
النفط الذي كان مس������ؤوال عن جتربة اإلنتاج األولى في احلقل حتدث عن 
أخبار مفرحة وأخبار سيئة في الوقت نفسه. األخبار املفرحة هي أن البئر 
أنتج������ت 14 ألف برميل يوميا خالل التجربة. أما عن األنباء الس������يئة فإنه 
لم يكن من املمكن تس������جيل أي فرق بني الضغط ف������ي قعر البئر والضغط 
في جوف املكمن. )ويعني هذا أن خصائص تسرب النفط في املكمن كانت 

الشكل )5(: خريطة منطقة فريغ من العام 1980.
املصدر: تقرير مديرية النفط النرويجية السنوي للعام 1980.
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عالي������ة إلى درجة ال ميكن قياس������ها(. في الواقع كانت نتائ������ج البئر األولى 
مقنعة إلى درجة أن الش������ركات املرخصة لم تتردد في إعالن احلقل جتاريا 
في أغس������طس من العام نفسه. إضافة الى ذلك دلت نتائج احلفر على أنه 
لم يكن هناك أي اتصال بني ستاتفيورد وبرنت على اجلانب البريطاني. كل 
هذا أدى بدوره إلى إس������راع تقدمي خطة تطوير احلقل وموافقة السلطات 

النرويجية عليها في 1976، أي بعد مجرد سنتني من االكتشاف.
بعد مدة قصيرة حفرت شركة كونوكو بئرا أثبت حقل مرجيسون كحقل 
مس������تقل م������ن دون أي اتصال بحقول س������تاتفيورد أو برن������ت. وألن كال من 
س������تاتفيورد ومرجيس������ون كانا ميتدان على طرفي خط الوس������ط فكان من 
د حصة كل من البلدين واالتف������اق على طريقة التعاون  الض������روري أن حُت������دَّ
املش������ترك إلنتاج احلقلني، ليس فقط على مستوى الشركات املرخصة على 
الطرفني في كل من احلقلني، ولكن كذلك على مستوى الدولتني املعنيتني.

)الشكل - 6(: خريطة ملنطقة ستاتفيورد من سنة 1980.
املصدر: تقرير مديرية النفط النرويجية السنوي للعام 1980.
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2-5 ردود الفعل االقتصادية واالجتماعية
بينم������ا كان االهتمام السياس������ي ف������ي عمليات النفط هامش������يا خالل 
الس������تينيات، أّدت االكتش������افات الباهرة خالل الس������بعينيات إلى مناقشات 
حادة حول جوانب حساسة متعددة تتعلق بكيفية إدارة عمليات النفط. وكان 
هنالك، من دون ش������ك، حاجة ماس������ة إلى اختيار الطريق األمثل بخصوص 
الكثير من هذه اجلوانب التي ش������ملت طريقة ودرجة املشاركة الوطنية في 
عمليات النفط، وس������رعة تصعيد مس������توى الفعاليات، والتجاوب والتنسيق 
بني صناعة النفط واجلوانب االجتماعية في البلد، وأخيرا كيفية استعمال 

دخل النفط كوسيلة لتطوير احلياة االجتماعية في البلد.

)الشكل - 7(: خريطة تبني أنابيب النفط واحلقول في بحر الشمال من العام 1980.
املصدر: التقرير الرقم 53 للبرملان العام 1979 - 1980.

2 (45-96).indd   63 10/31/11   11:04 AM



النموذج النرويجي

64

و ب������دال من روح االتفاق التام التي ميزت الس������تينيات، بدأ ظهور فوارق 
واضحة في ال������رأي حول األمور املذكورة أعاله خالل الس������بعينيات. وكان 
هناك اجتاهان للفكر كادا يكونان مطابقني للتيارين التقليديني في سياسة 
البلد، وهما التيار احملافظ من جهة، والتيار االشتراكي من اجلهة األخرى. 
لذلك كان من املمكن مالحظة بعض الفروق التفصيلية في سياس������ة النفط 

النرويجية عند انتقال زمام احلكم بني التيارين.
مما ال شك فيه أن التفاعل بني هذين التيارين أدى إلى بعض التغييرات 
والتطورات في سياس������ة النفط على ممر الزمن. غير أن هذه التغييرات لم 
تؤِد حلس������ن احلظ إل������ى إضعاف روح التوافق في النواحي األساس������ية من 
سياسة النفط. واملهم هنا أن هذا التوافق أدى بدوره إلى استمرارية وثبوت 
إدارة النفط مما س������اعد على خلق الثقة بني الشركات والسلطات من جهة 

وبينهما وبني املواطنني من اجلهة األخرى.
حتول االنطباع العام الذي متيز بالشك في وجود النفط في الستينيات، 
حيث كان يتميز بالش������ك في وجود النفط، إلى تخّوف عام في السبعينيات 
من عواقب عمليات النفط وتأثير الثروة النفطية على اجلوانب االقتصادية 
واالجتماعي������ة. وبالفعل حمل هذا التخ������وف احلكومة العمالية إلى صياغة 
وثيق������ة بتاري������خ 15 فبراير 1974 )تقري������ر للبرملان رق������م 25( بحثت فيه 
»صناع������ة النفط واملجتم������ع النرويجي«. وأّدت هذه الوثيق������ة التاريخية إلى 
نقاش حاد في األوساط السياسية لزمن طويل حول السياسة النفطية في 
البلد. الس������بب في هذا النقاش احلاد يرجع إلى طبيعة الوثيقة واملواضيع 

التي تناولتها.
في ذلك الوقت بالذات كان اقتصاد النرويج يعاني من فتور تدريجي نتج 
عن انخفاض ملحوظ في مستوى عمليات نقل النفط على الصعيد العاملي. 
كنتيج������ة لهذا الفتور أصبح االقتصاد النرويج������ي بصورة عامة، والصناعة 
النرويجي������ة بصورة خاص������ة، في حاجة إلى الفرص������ة الذهبية التي متثلت 
في بداي������ة الصناعة النفطية في البلد. لذل������ك كان من الطبيعي للصناعة 
النرويجية التقليدية أن تدعو إلى سياسة مشجعة لتصعيد عمليات النفط 

في البلد على أمل مشاركة الصناعة النرويجية فيها.
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لك������ن التقري������ر الرقم 25 املش������ار إليه أع������اله كان يدع������و إلى تصاعد 
تدريجي وم������دروس لعمليات النفط. وكان القصد من الوثيقة هو بالضبط 
إث������ارة النقاش فيما يتعلق بردود الفعل التي كان من احملتمل توقعها كنتيجة 
لعمليات النفط. وعلى وجه التحديد كان الغرض كما جاء في الوثيقة هو:

»وضع األس������اس لق������رارات مهمة«... ح������ول األمور الت������ي »تتعلق مبنح 
تراخيص جديدة في الس������احل القاري النرويجي ورس������م خطوط عريضة 

لكيفية التصرف بزيادة الدخل الناجت«.
وركز التقرير على العالقة الوثيقة بني سياسة الترخيص من جهة وسياسة 
استعمال دخل النفط من اجلهة األخرى. ومن اجلدير بالذكر في هذا املجال 
أن الس������لطات كانت قد اتفقت منذ البداية على أن التحكم في توقيت وعدد 
ونوعية الرقع التي تعرض للترخيص هو الوسيلة العملية الصحيحة للتحكم 
مبس������توى عمليات النف������ط التي تنتج عن الترخيص. فبع������د أن يتم ترخيص 
الرق������ع وتوظيف األم������وال في التنقيب عن النفط س������وف يكون من الطبيعي 
بالنس������بة إلى كل املس������تثمرين )مبن فيهم احلكومة خالل حصتها التجارية( 
ر االكتش������افات بأسرع وقت ممكن، ليتمكن املستثمرون من استرجاع  أن تُطوَّ

تكاليف االستثمار والتمتع باألرباح املشروعة في أسرع وقت ممكن.
احملذور ال������ذي أثاره التقرير الرق������م 25 كان يتلخص بأن أي تصاعد 
غي������ر مخطط في النش������اط االقتصادي قد يؤدي إل������ى عواقب اقتصادية 
واجتماعية س������لبية. وأوضح التقرير أن اكتش������افات النف������ط قد تؤثر في 

االقتصاد الوطني بطريقتني:
»أوال بص���ورة مباش���رة بالتأثي���ر ف���ي كادر العم���ل والصناع���ة 
الوطني���ة نتيجة للمش���اركة في أعمال التنقي���ب، في اإلنتاج، من 
خ���الل تقدمي البضائع واخلدم���ات، أو عن طريق جتهيز منصات 
اإلنت���اج واحلفر والتجهي���زات األخرى أو عن طريق املش���اركة في 

تنقية وتصفية النفط...إلخ«
أو بصورة غير مباشرة عن طريق:

»اس���تعمال اإلي���راد اإلضاف���ي ألج���ل االس���تهالك احملل���ي أو 
االستثمارات الوطنية«.
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واّدعى التقرير أن ردود الفعل الناجتة عن املضاعفات املذكورة أعاله قد 
تكون وخيمة، ما لم يتم التخطيط واإلعداد لها مسبقا. في أسوأ احلاالت 
ستتطلب عمليات النفط كميات متصاعدة من موارد البلد البشرية واملالية. 
وق������د يؤدي هذا بدوره إلى إهمال قطاع������ات أخرى من االقتصاد الوطني. 
عليه فإن التصاعد الس������ريع ف������ي عمليات النفط مع الزي������ادة الكبيرة في 
اإليرادات قد يؤديان إلى زيادة الطلب على األيادي العاملة. وقد تؤدي هذه 
الزيادة بدورها إلى تس������ّرب األيدي العاملة إلى عمليات النفط على حساب 
صناعات وأعمال حساس������ة في االقتصاد الوطني. كذلك فقد تؤدي زيادة 
الضغط على سوق العمل إلى إضعاف قدرة بعض الصناعات األخرى على 
حتمل املنافس������ة، مما يؤدي في األم������د الطويل إلى زيادة اعتماد البلد على 

عمليات النفط.
أما فيما يخص رد الفعل الش������عبي للتقري������ر الرقم 25، فلقد كان ذلك 
متباينا. من جانب القطاع اخلاص للصناعة النرويجية والعناصر السياسية 
احملافظة في البلد قوبل التقرير بكثير من التش������كك واالستخفاف خاصة 
بالنسبة إلى التحذيرات التي جاء بها التقرير فيما يخص جتريد الصناعات 
احليوية من قابليتها على املنافس������ة كنتيجة لنمو صناعة النفط الس������ريع. 
وش������عرت هذه العناصر بأن التقرير يبالغ في هذه النتائج السلبية، خاصة 
أن احلكومة قادرة على حتاش������ي أسوأ العواقب قبل أن يتبلور وجودها. مع 
هذا فقد قابل التقرير مساندة متينة من معظم املؤسسات التي كانت على 
يسار التيار السياسي الوسط، خاصة فيما يتعلق بحاجة البلد إلى التمسك 
بسرعة معتدلة لعمليات النفط. وعليه فلقد كانت هناك أغلبية واضحة في 

الرأي العام تساند تطورا تدريجيا في قطاع النفط.
من املؤس������ف أن النتيجة العملية املباشرة التي خلقها التقرير الرقم 25 
هي تركيز سياس������يي البلد على معدل إنتاج النفط كهدف رئيس������ي للتحكم 
بسرعة تطور صناعة النفط. الفكرة خلف هذا التوجه كانت تتلخص في أن 
االقتصاد النرويجي كان قادرا على حتمل معدل معني من اإلنتاج السنوي. 
وعليه فإن جتاوز هذا املعدل السنوي سيؤدي إلى عواقب سلبية لالقتصاد 
الوطن������ي وللحي������اة االجتماعية ف������ي البلد. نتيجة لهذا التبس������يط اخلاطئ 
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جزئيا، انحصر النقاش السياسي على اختيار أفضل معدل لإلنتاج وكأمنا 
كان ذل������ك هو العامل الوحيد الذي يجب التحك������م فيه. واختلفت األحزاب 
السياسية في آرائها فيما يخص املستوى املفضل إلنتاج النفط، حيث تراوح 
ه������ذا املعدل بني 25 مليون طن معادل للنفط كح������د أدنى و90 مليون طن 

معادل للنفط كحد أقصى.
و لقد كان هنالك س������ببان رئيس������يان يدعوان إل������ى جتنب معدل اإلنتاج 
الس������نوي كهدف للتحكم مبستوى النشاط في قطاع النفط في البلد. أوال، 
ألن حتقي������ق أي زيادة مرغوبة في اإلنتاج يس������تغرق وقتا طويال )من 4 إلى 
20 عام������ا( من تاريخ إمتام الترخي������ص. ويعتمد طول هذه املدة على عوامل 
متعددة ال ميكن التنبؤ بها في الوقت الذي تقرر فيه السلطات إعالن دورة 
معين������ة للترخيص. ثاني������ا، ألنه من الصعب التنبؤ بأن أي ترخيص س������وف 
يؤدي إلى زيادة معينة في معدل اإلنتاج حيث يعتمد ذلك على عوامل كثيرة 
)جيولوجي������ة، عملية، تعاقدية، جتارية، تقنية... إلخ( ليس من املمكن التنبؤ 
بها مقبال. وعليه فإن مس������توى اإلنتاج الناجت عن الترخيص قد يتراوح بني 
صفر في أس������وأ احلاالت وماليني األطنان سنويا، تبعا حلجم االكتشافات 
املتوقعة وعدد الرقع وتعدد التراخيص مع الزمن. وميكن االستنتاج من كل 
هذا أن قابلية الس������لطات في احملافظة على مستوى ثابت لإلنتاج هي في 

الواقع محدودة في أحسن احلاالت.
باإلضافة إلى ما سبق ذكره أعاله فإن التأثير املالي ألي مستوى لإلنتاج 
سيعتمد ليس فقط على كمية اإلنتاج بل كذلك وبصورة خاصة على مستوى 
أس������عار الزيت والغاز. في هذا املجال ليس في قدرة أي بلد أن يتحاش������ى 
التذبذب في أس������عار الزيت أو التهيؤ له������ذه الذبذبات عن طريق التنبؤ بها 

في الوقت املناسب.

2-6 ارتفاعات هائلة في أسعار الزيت
عقب فترة ارتفعت فيها أس������عار الزيت في 1973، قررت أوبك رسميا 
في يناير 1974 رفع س������عر الزيت من 5 دوالرات إلى 11 دوالرا للبرميل. 
بعد هذا مت رفع الس������عر بنسبة 10 في املائة في أكتوبر العام 1975. بعد 
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فترة استقرار في األسعار العام 1976 ارتفع سعر الزيت إلى أكثر من 12.7 
دوالر للبرميل في 1977. في هذا الوقت وبعد أن تعلمت الدول املستوردة 
دروس������ها من الع������ام 1973، كان رصيد هذه الدول م������ن الزيت االحتياطي 
كبي������را. بعد أن بدأ س������عر الزيت في االرتفاع جلأت الدول املس������توردة إلى 

استعمال رصيدها املخزون.
مع قيام الثورة اإلس������المية في إي������ران في أكتوبر العام 1978، كانت 
خزانات الدول املس������توردة على مستوى منخفض. غير أن أسعار الزيت 
لم ترتفع بصورة جذرية حتى شهر ديسمبر من العام نفسه حني توقفت 
إي������ران عن التصدير. وحاولت اململكة العربية الس������عودية أن تعوض عن 
اإلنتاج اإليراني برفع إنتاجها إلى مس������توى 9.5 مليون برميل يوميا في 
يناير العام 1979. وفي مارس من السنة نفسها رفعت أوبك سعر الزيت 
إل������ى 14.7 دوالر للبرميل لكن املنظمة لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق 
موحد حول سياسة التس������عير طوال تلك السنة. في ديسمبر من السنة 
بلغ س������عر الزي������ت 24 دوالرا للبرميل. وهكذا ابت������دأت الصدمة الثانية 

ألسعار الزيت.
ليس هناك أي ش������ك في أن أثر الصدمات في أسعار الزيت من 1973 
و1979 كان س������لبيا بالنسبة إلى الدول الصناعية التي تعتمد على استيراد 
النف������ط. ولم متر مدة طويلة حت������ى بادرت دول منظمة »أو.إي.س������ي.دي« 
OECD في تشكيل منظمة آي.إي.أي IEA التي كلفت مبهمة رسم خطط 

لتالفي اعتماد الغرب كليا على نفط دول أوبك.
ومم������ا يجلب االنتب������اه أن االرتفاع املفاجئ في أس������عار الزيت الذي 
ح������دث ف������ي 1973 وللمرة الثانية ف������ي 1979 كان ف������ي كلتا احلالتني 
مصاحبا لفترات بلغ فيها إنتاج الزيت ما يقارب احلد األعلى من س������عة 
اإلنتاج في دول أوبك. ال شك في أن هذه الظاهرة أعطت أوبك إمكان 
التأثير في س������وق الزيت عن طري������ق حتديد إنتاجها، ومن ثم حتديد ما 
تصدره للس������وق العاملية. لهذا فلقد كان طبيعيا لدول ال� »أو.إي.س������ي.
دي« أن حتاول رس������م خطط اس������تراتيجية ترمي إلى زيادة إنتاج النفط 
من مصادر تابع������ة لدول ال تنتمي إلى منظمة أوبك. ولكنه كان واضحا 
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في الوقت نفس������ه أن مثل هذه اخلطط االستراتيجية ال ميكن حتقيقها 
بني عش������ية وضحاها. مع هذا فقد بدأت أوبك فقدان س������يطرتها على 
أس������واق الزيت منذ أواس������ط الثمانينيات كنتيجة للجهود اجلبارة التي 
بذلتها الصناعة النفطية لتحقيق خطط »أو.إي.س������ي.دي«. وكما ميكن 
مالحظته في الشكلني )4( و)5( أدناه انخفضت نسبة حصة أوبك من 
إنتاج الزيت العاملي من 52 في املائة في العام 1976 إلى 38 في املائة 

في العام 2002.

)الشكل - 8(: حصة أوبك من إنتاج العالم للزيت منذ العام 1976 إلى العام 2002.

)الشكل - 9(: النسبة املئوية حلصة أوبك من إنتاج الزيت العاملي.

حصة أوبك من إنتاج العام للزيت

طن
ون 

ملي

العالمأوبك

النسبة املئوية حلصة أوبك من إنتاج الزيت العاملي
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2-7 تصاعد التكاليف والتحدي التقني
2-7-1 التحدي التقني

تزام������ن دخول الصناعة النفطية إلى النرويج في منتصف الس������تينيات 
م������ع مرحلة إيجابية في تطور الصناعة على النطاق العاملي. بعد عش������رات 
الس������نني من االكتشاف واإلنتاج في املناطق اليابسة بدأ االحتياطي املتبقي 
في هذه املناطق ينخفض بشكل ملحوظ يثير القلق، خاصة أن التنقيب في 
أكث������ر األحواض اجليولوجية الكبرى كان قد وص������ل إلى حد النضج. لهذا 
كان������ت الصناعة النفطية تتطلع إلى تطوير التقنية الالزمة التي متكنها من 
التنقيب واإلنتاج في املناطق البحرية الشاس������عة حول العالم حيث كان من 

املمكن إيجاد كميات إضافية كبيرة من النفط.
وكانت من أولى املناطق املائية التي ش������هدت الدفعة األولى لتطوير التقنية 
البحرية بحيرة ماراكايبو في فنزويال واملناطق احملاذية لساحل خليج املكسيك 
وكاليفورني������ا. ف������ي كل هذه املناطق كانت العمليات تنحص������ر في املياه الضحلة 
نس������بيا حيث كان من املمكن بناء جزر صناعي������ة يتم احلفر واإلنتاج منها كأنها 
كانت على األرض اليابسة. بالتدريج حتركت العمليات باجتاه مياه أعمق خاصة 
في خليج املكسيك، حيث متكنت منصات احلفر واإلنتاج من العمل في مياه بلغ 
عمقها 50 مترا. ولم تأِت اخلطوة احلاسمة في التغلب على املياه العميقة حتى 

ابتدأت األعمال في بحر الشمال في نهاية الستينيات وخالل السبعينيات.
بع������د مدة قصيرة من ابت������داء عمليات النفط في بحر الش������مال أكدت 
االرتفاعات في أسعار الزيت أنه ال بد للصناعة النفطية من إيجاد مصادر 
جدي������دة للنفط بأس������رع وقت ممكن. وبصورة خاص������ة كانت هناك ضرورة 
سياس������ية حادة إليجاد مص������ادر جديدة لتصدير الزي������ت تتمكن من تقليل 
االعتماد الكلي على التصدير من بلدان أوبك وخاصة دول اخلليج العربي. 
وهكذا فقد كانت هناك مس������اندة سياس������ية تامة للتطوير التقني في اجتاه 

العمليات البحرية بصورة عامة وفي بحر الشمال بصورة خاصة.
ولق������د كان من الطبيعي أن تنحصر عمليات النفط في البداية في املناطق 
الضحلة نس������بيا من بحر الش������مال. في القطاع النرويجي بالذات، انحصرت 
عمليات النفط خالل الس������تينيات والسبعينيات إلى أعماق ال تزيد على 100 
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متر أغلبها في الطرف اجلنوبي واجلنوب الغربي من القطاع. واستُعِمل لغرض 
احلفر منصات عائمة أو شبه عائمة. في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات 
أخذت الصناعة باستعمال البواخر العائمة واملنصات املرتكزة على قعر البحر 
م������ن أجل احلفر في األجزاء العميقة من بحر الش������مال. وكان أهم التحديات 
في هذا املجال هو ضمان اس������تقرار وتوازن املنصات حتت الظروف القاسية 

املعتادة في بحر الشمال وخاصة في فصل الشتاء القارس.
بعد اكتشاف حقل األكوفيسك في بداية 1970 اضطرت صناعة النفط 
ألول م������رة إلى مواجهة حت������د جديد هو تصميم منص������ات مالئمة لإلنتاج 
تتحم������ل أوضاع بحر الش������مال في مياه عميقة لم يس������بق العمل فيها حتى 
ذلك احلني. في حالة أكوفيس������ك بالذات كان هناك في الواقع وجهان لهذا 
التحدي. باإلضافة إلى التحدي التقني والتشغيلي، كان هناك حتد جتاري 
يرجع إلى التش������كك في طبيعة املكمن اجلوفي وقابليته على إسناد اإلنتاج 
ف������ي األمد الطويل. هذه الش������كوك دفعت مجموعة فيليب������س إلى االبتداء 
طت إلى منصة من  لت حتت س������طح البح������ر وُرِبِِ بإنتاج جتريبي من آبار ُكمِّ
نوع اجلاكب )Jackup( تس������مى غلف تايد. هذا وقد اس������تمر هذا اإلنتاج 

التجريبي من 1971 حتى سنة 1974.
في 1974 انتقلت عمليات النفط ألول مرة إلى املياه العميقة في شمال بحر 

الشمال، وباألخص إلى منطقة ستاتفيورد حيث يبلغ عمق املياه 200 متر.
لو متعّنا في التطور التقني في بحر الش������مال لوجدنا أن االكتشافات 
الكبيرة التي متت في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات كانت ضرورية 
جدا لتبرير التكلفة الهائلة التي دفعتها صناعة النفط في تطوير التقنية 
من مس������توى خليج املكسيك في أوائل الستينيات إلى مستوى التقنية في 
بحر الشمال في أواخر الستينيات. وبحكم ضراوة البيئة في بحر الشمال 
)الري������اح، األمواج، التيارات، املياه العميقة، البرد القارس في الش������تاء... 
إل������خ( لم تكتِف الصناعة بتطوير احللول املجربة في خليج املكس������يك بل 
كان من الضروري أيضا أن تبتكر وجترب عدة حلول تقنية جديدة سواء، 
كان ذلك على مس������توى األجهزة الكاملة أو املفردات التقنية التي تس������ند 

هذه األجهزة.
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وم������ن اجلدير بالذكر في هذا املجال أن ه������ذا التطور في تقنية النفط 
استفاد كثيرا من تطور معاصر آخر في التقنية يتعلق باستعمال التصورات 

الرقمية في التصاميم التقنية.

2-7-2 جتاوز ميزانيات التكلفة
ليس هناك أي ش������ك ف������ي أن االكتش������افات الهائلة في بحر الش������مال 
مصحوبة بارتفاعات مذهلة في أس������عار الزيت خالل الس������بعينيات وأوائل 
الثمانينيات ش������جعت أصحاب االمتيازات على تطوير اكتش������افاتهم بأسرع 
وقت ممك������ن. ونتيجة لهذه الرغبة امللحة لدى الش������ركات العاملة في بحر 
الش������مال لم مير وقت طويل قبل أن ترتفع أس������عار اخلدم������ات التقنية في 
أوروبا. وس������رعان ما أدى ذلك، باإلضافة إل������ى عوامل أخرى، إلى تصاعد 
ملحوظ في تكاليف البناء في بحر الشمال بصورة عامة مقارنة بالتكاليف 
املقدرة في ميزانية البناء. باإلضافة إلى ذلك تأخرت أغلب مشاريع البناء 

إذا ما قورنت باجلدول األصلي املخطط لها.
من أجل إكمال الصورة ال بد من االعتراف بأن لبيئة العمل القاس������ية 
في بحر الشمال دورا كبيرا في تصعيد مستوى التكلفة. لقد كانت هناك 
عوامل متعددة لم تكن ش������ركات النفط أو املقاولون الذين ساعدوهم في 
البن������اء مطلعني عليها متام االطالع. ومن أجل حتاش������ي النتائج الس������لبية 
قررت أكثر الش������ركات أن تكون محاِفظة في تصاميمها، مما أدى بطبيعة 
احل������ال إل������ى زيادة التكالي������ف. وهكذا كان������ت التصاميم في تل������ك الفترة 
الطليعية مبالغة في متس������كها مبقاييس املتانة والس������المة حتسبا ملخاطر 
مجهولة، حتى ذلك احلني، كان������ت قد جتابهها أجهزة احلفر واإلنتاج في 

بحر الشمال.
وهكذا اش������تركت كل هذه العوامل في خلق زيادة مؤس������فة في تكاليف 
اإلنتاج مصحوبة بتأخير ملحوظ في جدول إكمال املش������اريع. ومن اجلانب 
النرويج������ي عانت أكثر املش������اريع في نهاية 1976 من زي������ادة ملحوظة في 
تكاليف بناء احلقول ومن ضمنها حقل أكوفيس������ك )169 في املائة( وحقل 

فريغ )414 في املائة( وحقل ستاتفيورد )41 في املائة(.
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ف������ي يناي������ر العام 1976 ب������دأت زي������ادة التكاليف في خل������ق أزمة حادة 
للحكوم������ة النرويجية. وفي رس������الة إلى احلكومة من الش������ركة العاملة في 
وقتها وهي ش������ركة موبيل حذرت الش������ركة من احتمال زيادة إضافية. غير 
أن الوزي������ر ل������م يكن مدركا لتلك الرس������الة في أثناء إجابته عن أس������ئلة في 
البرملان )س������تورتنك(. وحاملا أعلنت الصحافة عن وجود مثل هذه الرسالة 
أصب������ح موقف الوزير حرجا أم������ام البرملان حيث كان م������ن املفروغ منه أن 
يحاط الوزير علما مبثل هذه املعلومات احليوية بالنس������بة إلى مس������ؤوليته 
أمام البرملان. وفي النهاية اس������تطاع الوزير أن يتحاش������ى النتائج السياسية 

الوخيمة عندما فاز في اقتراع ثقة في البرملان حول املوضوع.
في خريف الع������ام 1978 أصبح من الضروري إعالن زيادة مجددة في 
تكاليف بناء حقل ستاتفيورد. وللمرة الثانية كادت هذه الزيادة تسبب أزمة 
سياس������ية جديدة حتاش������تها احلكومة عن طريق تعيني جلنة خاصة للنظر 
في ظاهرة زيادة التكاليف بصورة عامة شملت كل عمليات النفط في بحر 

الشمال في القطاع النرويجي.
في التقري������ر الرقم 53 الذي قدمته احلكومة إل������ى البرملان )1979 - 
1980( اقترحت وزارة الصناعة أن هناك نوعني من األسباب التي أدت إلى 
زيادة التكاليف. أولهما هو ظاهرة سوء تقدير كمية ونوعية األعمال الالزمة 
والصعوبات التي جتابهها الش������ركات العاملة ومقاوليها. ومن األسباب التي 
أدت إلى سوء التقدير هذا ميكن ذكر العوامل املناخية القاسية وعدم توافر 
اخلبرة في العمل حتت هذه الظروف، إضافة إلى زيادة متطلبات السلطات 
فيما يتعلق بالتصاميم والسالمة مع قصر الفترات املالئمة للعمل في بحر 
الش������مال. أما عن الصنف الثاني فهو يتعلق بزيادة األسعار نتيجة لتصاعد 
أس������عار الزيت من جهة، وتنافس الش������ركات في تعجيل أعمال البناء، مما 
أدى إلى صعود بالغ في أس������عار البضائع واخلدمات في األسواق األوروبية 

بصورة خاصة والعاملية بصورة عامة.
من جملة األسباب املباشرة التي ذكرها التقرير نذكر ما يلي:

- كان هناك اجتاه عام يبخس تقدير تكلفة ميزانيات املشاريع.
- الزمن الطويل الذي استغرقته العمليات مقارنة مع التقديرات املبدئية.
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- تس������ارع معظم الشركات في بناء االكتشافات في وقت واحد أدى إلى 
ارتفاع أسعار البضائع واخلدمات.

- التجأت أكثر الشركات إلى زيادة سعة معدات اإلنتاج في أكثر احلقول 
من أجل االس������تفادة من أي احتياطي غير متوقع من احلقول نفسها أو من 

حقول مستقبلية مجاورة.
- بس������بب عدم توافر املعلومات الكاملة ع������ن طبيعة الظروف البحرية، 
التجأت أكثرية الش������ركات إلى زيادة التحفظ مما يفسر املبالغة في عوامل 

املتانة والسالمة في تصاميمها ومن ثم زيادة تكلفتها.
- وكذلك بس������بب عدم توافر األنظمة الدقيقة، اضطرت الشركات إلى 

تصميم أجهزة اإلنتاج بحيث تتوافق مع أكثر املتطلبات صرامة.
- مبا أن الفترات اجلوية املالئمة في بحر الش������مال كانت قصيرة ومن 
الصعب التنبؤ بها، كان من املمكن أن يؤدي أي تأخير بسيط في البناء إلى 

تأجيل العمل سنة كاملة انتظارا لفترة مالئمة قادمة.
- لم يكن للش������ركات العاملة أو ملقاوليها الذين تس������تخدمهم، أي جتربة 
س������ابقة في الظروف الطبيعية في بحر الش������مال. وباإلضافة إلى ذلك كان 
هناك ضغط من السلطات الس������تعمال الصناعة النرويجية التي كانت في 

ذلك الوقت في طريقها إلى التكوين والتطوير.
- لم يكن هناك تفهم كامل مس������جل عند أكثر الشركات ملبدأ اإلشراف 

الذاتي )راجع الفقرة 2-9-2(.
كان معروفا لدى األوساط النفطية في أواخر السبعينيات أن التكاليف 
املترتبة على أي مش������روع في القطاع النرويجي من بحر الشمال كانت أكثر 
بكثير من تكاليف العملية نفس������ها في القط������اع البريطاني. وحاولت بعض 
الش������ركات أن تدرس هذه الظاهرة التي سميت »عامل التكلفة النرويجية« 
وتنقل استنتاجاتها في ندوات خاصة إلى مديرية النفط النرويجية على أمل 
أن تعمد األخيرة إلى حتذير الس������لطات من عواقب هذه الظاهرة. وادعت 
الش������ركات التي كانت تعمل في كال القطاعني بأن األسباب التي استعملتها 
السلطات النرويجية لتفس������ير االرتفاع النسبي في تكاليف النرويج تنطبق 
في الوقت نفس������ه على القطاع البريطاني حي������ث كان هناك بعض االرتفاع 
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في التكاليف. ومع هذا فإن االرتفاع في وحدات التكلفة )مثال تكلفة البئر 
الواح������دة، تكلفة حفر املت������ر الواحد، تكلفة إنتاج البرمي������ل الواحد... إلخ( 
كان������ت أكثر بكثير في القطاع النرويج������ي مقارنة بالقطاع البريطاني. وكان 
الهدف من كل هذه املقارنات هو لفت نظر الس������لطات النرويجية إلى وجود 
عوامل نرويجية بحتة في النموذج النرويجي كانت هي املسؤولة عن التكلفة 

اإلضافية في القطاع النرويجي من بحر الشمال.
 ل������و قارنا ب������ني الطريقة النرويجية والبريطانية فيم������ا يخص التعامل مع 
ش������ركات النفط فإنه من الصعب مبكان أن جند فروقا واس������عة تساعد على 
تفسير الفرق في أسعار الكلفة. فمثال كان جهاز الترخيص النرويجي مشابها 
إلى حد كبير للجهاز الذي كان يستعمل في القطاع البريطاني. فلقد كان كال 
اجلهازين مبنيني على مبدأ االمتياز وعلى مشاركة وطنية عالية، سواء كان ذلك 
عن طريق مساهمة شركات النفط الوطنية أو عن طريق املساهمة في تقدمي 
البضائع واخلدمات لعمليات اإلنش������اء والتطوير. من وجهة النظر النرويجية، 
لم تكن طموحات النرويج فيما يخص تطوير التقنية احمللية وتوفير مساهمة 
محلية عالية في عمليات النفط )راجع الفقرتني 2-11-2  و2-11-3 أدناه( 
تختلف كثيرا عن الطموحات نفس������ها على اجلانب البريطاني. مع هذا ادعت 
الش������ركات العاملة في النرويج بأن عملي������ة »النروجة« التي كانت قائمة طوال 
هذه املدة هي التي كانت مسؤولة عن الزيادة اإلضافية في وحدات التكلفة.

من الناحية املوضوعية من املعقول أن نتقبل بعض الزيادة في التكاليف 
كثمن لتعجيل إنش������اء وتطوي������ر الطاقات والكف������اءات الوطنية داخل قطاع 
النف������ط. وال بد من األخذ في عني االعتب������ار أن الصناعة البريطانية كانت 
قد اشتركت في عمليات النفط سنني عديدة، وفي أنحاء مختلفة من العالم 
قبل وصول هذه العمليات إلى بحر الشمال. وباإلضافة إلى حداثة الصناعة 
النفطية في النرويج فإن طاقة الصناعة النرويجية كانت محدودة بالقياس 
إلى التحديات الهائلة املتمثلة في بناء وتطوير االكتشافات الكبيرة في بحر 
الشمال. وعلى الرغم من محاوالت النرويج جتنب اإلسراع في تطوير هذه 
االكتش������افات فلقد كان من الطبيعي أن تضغط الش������ركات نحو املضي في 
مش������اريعها وتعجيل استرداد األموال التي استثمرتها في عمليات التنقيب. 
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وهكذا لم يكن غريبا أن يؤدي اإلس������راع ف������ي تطوير الصناعة الوطنية من 
جهة، وتعجيل بناء االكتش������افات العمالقة من اجلهة األخرى، لم يكن غريبا 

أن يؤدي إلى ما سمي بالعامل النرويجي في زيادة التكلفة.

2-8 إدارة النفط احلكومية تبدأ في التكوين
كما س������بق ذكره أعاله اضطرت وزارة الصناعة ف������ي العام 1966 إلى 
تش������كيل ش������عبة خاصة داخل الوزارة للتفرغ ألمور النفط. وكان هدف هذه 

الشعبة ما يلي:
».. كل األمور املتعلقة بالتنقيب عن واستغالل مصادر النفط 
حتت س���طح البحر في الس���احل القاري والتنقيب عن واستغالل 

النفط في سفالبارد«.
وفي العام 1970 بلغ عدد املوظفني في هذه الش������عبة سبعة أشخاص من 
ضمنهم رئيس الشعبة. وكانت الشعبة في ذلك الوقت منظمة في ثالثة أقسام: 

قسم للتشريع واإلدارة وقسم لهندسة النفط والقسم الثالث للجيولوجيا.
في تقرير للبرملان بتاريخ 12 يونيو 1970 كانت الوزارة حذرة فيما يخص 

مستقبل تنظيم مسؤولياتها جتاه قطاع النفط. وكتبت في التقرير أنه:
»قد مت تأسيس ش���عبة النفط واستخدام موظفيها بصورة مؤقتة، 
وقد جلأت الوزارة إلى هذا النوع من التنظيم، ألنها ما زالت غير واثقة 
بوجود أساس ثابت لفعاليات مستمرة على الساحل القاري النرويجي. 
غير أنه في حالة إقرار اإلنتاج التجاري فسوف حتتاج الشعبة إلى كثير 

من املوظفني.
وف���ي امل���دى الطوي���ل ف���إن التنظي���م احلالي على ش���كل ش���عبة في 
الوزارة غير مالئم. لهذا قد يكون من الضروري تأس���يس مديرية عامة 
للس���احل الق���اري، ورمبا أيضا ش���ركة وطنية حكومي���ة للقيام مبصالح 
ال���وزارة التجاري���ة ف���ي عملي���ات االس���تثمار ف���ي حالة اكتش���اف حقول 

جتارية في الرقع حيث متتلك احلكومة حق املشاركة«.
وحتى خريف العام 1970 كانت نظرة احلكومة ما زالت حذرة بالنسبة 
إلى احتمال اإلنتاج التجاري في الس������احل القاري النرويجي حيث كتبت أنه 

يوجد »تبرير لتوقع اإلنتاج التجاري من الساحل القاري النرويجي«.
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بتاريخ 18 س������بتمبر 1970 عينت احلكومة جلنة خاصة كلفت باقتراح 
تنظيم إداري مناس������ب ألعمال ال������وزارة املتعلقة بالنفط. في تعليماتها لهذه 
اللجن������ة كتبت الوزارة أنها تن������وي النظر جديا في أمر املش������اركة التجارية 

بواسطة االتفاقيات التي توصلت إليها مع بعض الشركات.
بعد أن أنهت اللجنة اخلاصة أعمالها بسرعة مرموقة، سلمت توصياتها 
للوزارة بتاريخ 24 مارس 1971 . وفي تقريرها استعرضت اللجنة كيف أن 
الدول األخرى قد توصلت إلى حلولها التنظيمية مؤش������رة في الوقت نفسه 
إلى النم������ط التاريخي باجتاه زيادة املش������اركة احلكومية في أعمال النفط 
بني الدول املصدرة للنفط. وأشارت هنا إلى أن ذلك النمط قد مت إما عن 
طريق تعديل التش������ريعات اجلارية في الدول املعنية عن طريق الدخول في 

اتفاقيات مناسبة نتيجة حوار مع الشركات املعنية. واستمرت بالقول:
»وحتتوي االتفاقيات على فقرات تخص املش���اركة املمكنة في حالة 
االكتش���افات التجاري���ة. وهن���اك أيضا أن���واع أخرى للتعاون املش���ترك. 
وكنتيج���ة له���ذا التوج���ه األكث���ر تقربا م���ن العمليات، جل���أت كثير من 
البلدان املنتجة إلى تكوين مؤسس���ات كبي���رة للقيام مبصالح احلكومة 
ن كثير من هذه الدول ش���ركات  ف���ي ه���ذا املجال. وعلى س���بيل املثال ك���وَّ

وطنية للنفط«.
ف������ي النتيجة اقترحت اللجنة في تقريرها تقس������يم مه������ام احلكومة في 
قطاع النفط إلى ثالثة أقس������ام. أوال: تس������تمر الوزارة في ممارس������ة أعمالها 
في املجاالت اجلوهرية فيما يخص السياس������ة، حتديد األهداف، التش������ريع، 
التخطي������ط والترخيص. ثانيا: يس������تحدث إنش������اء مديرية جديدة )س������ميت 
مديرية الساحل القاري( للتفرغ إلدارة أعمال النفط مبا فيها مراقبة الصحة 
والسالمة وصيانة البيئة وكذلك التنقيب واستثمار املصادر الطبيعية الكامنة 
حتت قاع البحر. ويُنش������أ كذلك معهد خاص )سمي معهد قعر البحر( حتت 
املديرية لغرض جمع وتفسير معلومات التنقيب من الساحل القاري، مبا فيها 
املعلومات التي تتوافر عن طريق الشركات. ثالثا: اقتُرح تأسيس شركة قابضة 
)شركة النفط النرويجية( تتولى مصالح احلكومة التجارية في قطاع النفط. 
ومن اجلدير بالذكر هنا أن اختيار نوع الشركة القابضة كان متعمدا من قبل 

اللجنة لتحاشي الدخول في عمليات النفط مباشرة وفق قول اللجنة.
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ميك������ن القول إن توصيات اللجن������ة كانت متفقة مع الرأي العام في ذلك 
احلني فيما يخص تأس������يس ش������ركة وطنية للقيام باملهام املتعلقة بحصص 
املشاركة التي اكتسبتها احلكومة بعد مفاوضات طويلة مع الشركات. كذلك 
كانت التوصيات على اتفاق مع األس������لوب الدميوقراطي االش������تراكي الذي 
كان س������ائدا في النروي������ج، حيث تبنت احلكومة بعض املش������اريع الصناعية 

ووضعتها حتت إدارة احلكومة مباشرة.
وفيما يخص توزيع األدوار فقد كان اقتراح اللجنة في تكوين شركة قابضة 
الفتا للنظر حيث إنها في الواقع اقترحت تش������كيل ش������ركة ال تشترك مباشرة 
في عمليات النفط كش������ركة مشغلة. ومن احملتمل أن وجهة النظر هذه كانت 
مبنزلة تس������وية بني وجهتي نظر مختلفتني، األولى متثل النظرة الس������ائدة في 
ذلك احلني والتي تعترف بضرورة املشاركة الوطنية في عمليات تتطلب التأثير 
في القرارات، حيث تس������تخدم احلكومة رؤوس أموال كبيرة نسبيا. أما وجهة 
النظر األخرى فكانت س������لبية فيما يتعلق باش������تراك الشركة الوطنية مباشرة 
في أش������غال النفط بالنظر إلى اخلبرات والكفاءات الكثيرة التي يتطلبها مثل 
هذا ال������دور، والتي تفتح املجال لكثير من املجازفة. وترتكز وجهة النظر هذه 
على الفرضية القائلة بأن مسؤولية التشغيل يجب أن تترك للشركات العاملية 

املتمكنة من حتمل هذه املسؤولية واملجازفات املترتبة عليها.
بعد دراسة توصيات اللجنة استنتجت احلكومة العمالية في ذلك احلني 

أنها متفقة مع أكثر التوصيات ولكن مع بعض التحفظات املهمة:
- وافق������ت ال������وزارة على تأس������يس مديرية خاص������ة بالنفط داخل 

جهازها الداخلي.
- كذلك وافقت الوزارة على تش������كيل شركة وطنية للنفط تقوم بالعناية 
بحصص املش������اركة احلكومية في عمليات النفط على أسس جتارية. غير 
أن الوزارة كانت مقتنعة بأن الشركة لن تتمكن من خدمة األهداف الوطنية 
فيما يتعلق بالسيطرة الوطنية إذا لم يتسن لها تعلّم اجلوانب التشغيلية عن 
طريق ممارسة هذه األشغال مباشرة. وهكذا كانت الوزارة مقتنعة بأن منع 
الشركة من ممارسة عمليات النفط هو أمر يتضارب مع أهداف البلد في 

التحكم بعمليات النفط.
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- أما بخصوص إنش������اء مديرية الس������احل الق������اري التي أوصت اللجنة 
بتكوينه������ا فقد توصلت ال������وزارة إلى ضرورة جمع كل امله������ام التقنية داخل 
مديري������ة تابعة إداريا للوزارة. من أج������ل ضمان موضوعية هذه املديرية من 
الناحي������ة التقنية قررت الوزارة أيضا تعيني مجل������س إداري يضم اإلداريني 
والتقنيني املرموقني في البلد. ويكون هذا املجلس مس������ؤوال مباش������رة عن 

إدارة املديرية في أعمالها اجلارية.
وهك������ذا فإن اقتراح ال������وزارة النهائي الذي حصل عل������ى موافقة البرملان 
النرويج������ي كان يختلف جوهريا عن توصيات اللجنة. فلقد اس������تند االقتراح 
على تش������كيل دائرة خاصة داخل الوزارة تتفرغ لألمور السياسية والتشريعية 
فيما يتعلق بالنفط والتعدين. ولقد استمرت هذه الدائرة داخل وزارة الصناعة 

إلى حني تشكيل وزارة خاصة ألمور النفط والطاقة في العام 1978.
وبدال من »مديرية الس������احل القاري« نص اقتراح الوزارة على تش������كيل 
»مديري������ة النفط النرويجية« )NPD( مباش������رة حتت إش������راف الوزارة، لكي 
تقوم بكل املهمات التقنية سواء كانت تتعلق بإدارة املصادر أو بأمور السالمة 
والبيئة. وفي الوقت نفس������ه ن������ص اقتراح الوزارة عل������ى تعيني مجلس إدارة 
مس������تقل لهذه املديرية لغرض اإلش������راف على إدارتها وضمان حيادها التام 
ف������ي تعاملها مع حاملي التراخيص. ومن اجلدير بالذكر هنا أن دور مجلس 
اإلدارة استمر حتى بداية التسعينيات في القرن املاضي. في العام 2003 مت 
فصل أمور السالمة والصحة والبيئة من مديرية النفط النرويجية وتنظيمها 

حتت مديرية خاصة يطلق عليها اسم »سلطة السالمة النرويجية«.
وبدال من الش������ركة القابضة التي اقترحتها اللجنة اقترحت الوزارة في 
النهاية تش������كيل ش������ركة تش������غيلية متتلكها احلكومة 100 في املائة، بحيث 
تش������مل أعمالها كل أط������وار الفعاليات النفطية من املكامن إلى اس������تهالك 
املنتجات النفطية. وفي أثناء املشاورات التي قامت بها احلكومة قبل تقدمي 
اقتراحاتها إلى البرملان، نس������تطيع أن نفترض أن األحزاب غير االشتراكية 
كانت قد عبرت عن عدم ارتياحها للس������لطات الواسعة التي منحت للشركة 
الوطنية. وعبرت الشركات األهلية الوطنية عن الشعور نفسه بعدم االرتياح. 
له������ذا احتوى اقت������راح الوزارة في النهاية آليات متع������ددة كان املقصود منها 
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ضمان سيطرة البرملان سياسيا على فعاليات شركة النفط الوطنية )انظر 
الفقرة 8-5-2(. وعلى س������بيل املثال تعهدت الوزارة بتقدمي تقرير س������نوي 
للبرملان حول فعاليات شركة النفط الوطنية. وقد اقترحت الوزارة أن يكون 
 «the Norwegian اسم الشركة »الش������ركة النرويجية احلكومية للنفط« أو

«State Oil Company الذي قصر بعدها إلى فقط »ستاتويل«.

2-9 االستمرار في تطوير التشريع
2-9-1 نظام السالمة لعمليات احلفر

كأس������اس لترخيص احلفر في أولى اآلبار التنقيبية على الس������احل القاري 
النرويجي صدرت اإلرادة امللكية في التاس������ع من أبري������ل 1965. واحتوت هذه 
اإلرادة امللكية على أنظمة خاصة بعمليات التنقيب واستغالل املصادر النفطية 
التي توجد حتت قعر البحر في الساحل القاري. لم يكن الغرض من هذه اإلرادة 
امللكية تفصيل متطلبات هذه العمليات بدقة مس������تفيضة، بل مجرد تدوين أهم 
املبادئ التي كان ال بد حلاملي التراخيص من االلتزام بها في مختلف العمليات، 

خصوصا فيما يتعلق مببادئ السالمة واحلفاظ على البيئة.
ضمنت نصوص املرس������وم امللكي في 1965 حقوق الدولة في عدة أمور 
مهمة من جملتها حق املوافقة على بدء عمليات النفط، وحق تفتيش العمليات 
للتأكد من التزام املش������غل باألنظمة والشروط، وحق املطالبة بكل املعلومات 
والوثائ������ق املتعلق������ة بالعمليات مبا في ذل������ك البيانات والنم������اذج والتقارير 
والتحاليل والتفس������يرات التي قد تؤدي إلى فعاليات أخرى مستحدثة. من 
املهم هنا أن املرس������وم امللكي 1965 وفر للحكومة إمكان إصدار مزيد من 
األنظمة والشروط والتعاليم، وفق احلاجة، لغرض توضيح وتفصيل وإسناد 

املبادئ املعتمدة في اإلرادة امللكية.
لم متض مدة طويلة حتى ُش������كلت جلنة حكومية جديدة ُكِلّفت باقتراح 
أنظم������ة أكثر تفصي������ال للتحكم بعمليات التنقيب واحلف������ر. وأدت توصيات 
ه������ذه اللجنة إلى املرس������وم امللكي في 25 أغس������طس 1967 والذي تضمن 
نصوصا حول ش������روط املس������وح اجليوفيزيائية وتخطي������ط وتنفيذ عمليات 
احلف������ر، مبا ف������ي ذلك املعدات واألجه������زة والكوادر الفني������ة واإلدارية التي 
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يجب أن تتوافر في أبراج احلفر. كذلك شمل املرسوم امللكي شروطا حول 
لني بالش������روط  اجلوانب التقنية لعمليات احلفر. وللتأكد من التزام املش������غِّ
املتعلقة باملس������وح الزلزالية، استمرت الس������لطات في استعمال مفتشني من 
وزارة صيد األسماك كما كانت احلال منذ 1964 وعلى النهج نفسه أُنيطت 
مهام التفتيش بالنس������بة إلى مختلف جوانب عمليات التنقيب بالس������لطات 

احلكومية ذات االختصاص.
م������ن اجلدير بالذكر هنا أن املراقبة احلكومية لعمليات النفط كانت في 
البداية تعتمد أساس������ا على مبدأ التفتيش احلكوم������ي من قبل الهيئة ذات 
االختص������اص. لهذا كان عدد املراقبني في ش������عبة النفط ف������ي الوزارة في 
ذلك الوقت محدودا، وباألخص ألن عمليات املس������ح الزلزالي واحلفر بحرا 
تطلبت خب������رات اختصاص بحرية كان من املمكن تزويدها من الس������لطات 
احلكومي������ة املختصة، خصوصا س������لطات صيد األس������ماك. وعليه كان دور 
الوزارة ينحصر في أغلب األحيان في تنسيق اجلهود فيما يتعلق باحلصول 
على اإلجازات واملوافقات احلكومية الالزمة، وبعد ذلك تنس������يق وتس������هيل 

عمليات املتابعة والتفتيش الالزمني لغرض مراقبة العمليات.
ف������ي الع������ام 1969 ش������كلت وزارة الصناع������ة جلنة خاص������ة للنظر في 
اإلش������راف واملراقبة احلكومية لعمليات احلفر. وبن������اء على توصيات هذه 
اللجنة وجهت الوزارة كتابا إلى بعض السلطات والهيئات احلكومية تفوض 
إليها القيام بهذه العمليات نيابة عن الوزارة باعتبارها مسؤولة مباشرة عن 
كل عمليات النفط. من جملة الس������لطات التي تس������لمت مثل هذا التفويض 
نذكر هنا مديرية البحارة والنقل البحري، مديرية الطيران املدني، مديرية 
املواص������الت التلغرافية، مجلس الطاقة املائي������ة والكهربائية، مكتب املفتش 
العام للمتفجرات ومؤسس������ة اإلشعاع الصحي، كٌل وفق اختصاصه. إضافة 
ل������ت مديرية البحارة والنقل البحري القياَم بتنس������يق عمليات  إل������ى هذا ُخِوّ
تفتيش بروج احلفر، س������واء في املرحلة البدائية أو في مراحل الحقة. أما 
عملي������ات التفتيش فيما يخص الش������ؤون الفنية والتقني������ة املتعلقة بعمليات 
احلف������ر أو اإلنت������اج )petroleum technology( فلقد اس������تمرت على أيدي 

مفتشي وزارة الصناعة.
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نتيجة للتخويالت املذكورة أعاله أُعطيت كل مؤسس������ة مخّولة صالحية 
املبادرة في إصدار أنظمة وتعليمات أو القيام بالتفتيش، أو غير ذلك ضمن 
ح������دود اختصاصها. هذا بينما كان دورها س������ابقا مجرد مستش������ار لوزارة 
الصناع������ة. غير أنه كان من املمك������ن االحتجاج على القرارات التي تتخذها 
املؤسس������ات املخّولة لدى وزارة الصناعة التي كانت مس������ؤولة مباشرة عن 
تنسيق وإدارة النش������اطات احلكومية جتاه القطاع النفطي. ولتأمني القيام 
بهذا التنس������يق احلكوم������ي بالوجه العمل������ي األفضل ش������كلت جلنة بني كل 

السلطات املخولة رئاسَة وزارة الصناعة.
في 3 أكتوبر 1975 صدر مرس������وم ملكي جديد عن عمليات النفط جدد 
وع������وض عن املرس������وم امللكي الصادر في 25 أغس������طس 1976. وقد وجدت 
الس������لطات هذا التطوير ضروريا لس������ببني رئيس������يني: أوال، إضافة التجارب 
املس������تحدثة في عمليات احلفر بصورة عام������ة، وثانيا إضافة متطلبات احلفر 
ف������ي أثناء عمليات تطوير احلقل التي كانت قد ابتدأت في حقل أكوفيس������ك. 
مبوجب املرسوم امللكي اجلديد اس������تمرت مسؤولية اإلشراف في أيدي وزارة 
الصناعة، ولكن األخيرة خولت املؤسس������ات احلكومي������ة املذكورة أعاله القيام 
������م نصوص نظام  ببعض ه������ذه املهام كل وفق اختصاصه. هذا وميكن أن تُقسَّ
الس������المة اجلديد إلى قس������مني: القس������م األول يحتوي عل������ى نصوص تخص 
املتطلبات بالنس������بة إلى الباخرة أو املنصة التي يق������وم عليها احلفر واملعدات 
الالزمة لهذا الغرض، بينما يخص القسم اآلخر متطلبات تتعلق بعملية احلفر 
بال������ذات. وهكذا كان من املمكن أن تف������ّوض مديرية البحارة واملالحة البحرية 
للقيام باإلش������راف على القس������م األول من النصوص بينما تقوم مديرية النفط 
النرويجية باإلش������راف على القس������م الثاني من النصوص. على هذا األس������اس 
كان م������ن الطبيعي أن تقوم املديرية األخيرة بإصدار رخصة احلفر التي متكن 

حاملي التراخيص من الشروع في عملية احلفر.

2-9-2 أنظمة مرحلة اإلنتاج
بعد اكتش������اف حقل أكوفيس������ك مباش������رة، عينت ال������وزارة جلنة خاصة 
بتاريخ 22 مايو 1970 لغرض اقتراح أنظمة مناس������بة بخصوص متطلبات 
طور اإلنتاج. وتابعت مديرية النفط النرويجية، منذ تأسيس������ها في 1973، 
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عمليات اللجنة وس������اندتها. وفي نوفمبر 1974 عينت الوزارة جلنة فرعية 
أطلق عليها اسم »جلنة االس������تخالص« لتتصدى للنظر في أنظمة لضمان 

أفضل املتطلبات التي تشجع على حتسني االستخالص من احلقول.
في 9 يوليو 1976 صدر املرس������وم امللكي ال������ذي تضمن أنظمة مرحلة 
اإلنت������اج. اجلدي������د في هذا النظام أنه كان مس������تندا إلى مبدأ »اإلش������راف 
الذاتي« الذي يعني أن مسؤولية االلتزام مبتطلبات األنظمة والشروط تقع 
على أكتاف حاملي التراخيص أنفسهم. وهكذا أصبح من الواضح أن يقوم 
حاملو التراخيص مبس������ؤولية اإلش������راف والتدقيق داخل منظماتهم للتأكد 
من متسك اجلميع باألنظمة والشروط السائدة. فيما يخص دور السلطات 
احلكومية فإنه ينحصر في أمري������ن: أوال تثبيت األهداف والضوابط فيما 
يتعلق بالس������المة والصحة وحماية البيئة وثانيا توجيه عمليات اإلش������راف 
احلكوم������ي باجت������اه التأكد م������ن أن حاملي التراخيص يطبق������ون في الواقع 
مقاييسهم وتعليماتهم الداخلية التي سبق للحكومة االطالع عليها وقبولها 
كأساس لتحقيق األهداف والضوابط التي حددتها احلكومة. بعبارة أخرى 
فإن مبدأ اإلش������راف الذاتي وضع املس������ؤولية على املس������توى الذي تتحقق 
فيه اإلجنازات أي في أيدي املش������غل. وفي الوقت نفس������ه حقق املبدأ بعض 
احلماية للس������لطات احلكومية بإبعادها عن املس������ؤولية املباش������رة في حالة 

حدوث نكبات أو حاالت طارئة نتيجة للعمليات النفطية أو الغازية.
مبوج������ب التخويل الذي أصدرت������ه وزارة النفط ف������ي 12 يوليو 1976 تولت 
مديرية النفط النرويجية مهمة تنسيق فعاليات اإلشراف على عمليات النفط التي 
تقوم بها مختلف املؤسسات احلكومية )ومن ضمنها وزارة العناية بالبيئة ووزارة 
الشؤون االجتماعية( مبوجب التخويالت املذكورة أعاله. هذا وشكلت جلنة بني 

الوزارات املختلفة ملناقشة وتسوية أهم صعوبات التنسيق بني الوزارات.
في العام 1978 قررت مديرية النفط النرويجية حتضير إرشادات إلى 
جميع حاملي التراخيص بش������أن تطبيق مبدأ اإلشراف الذاتي. ومت إصدار 
هذه اإلرشادات في يونيو 1979. وكان الهدف الرئيسي من هذه اإلرشادات 
هو توضيح احتياجات السلطات فيما يتعلق بالوثائق التي تصف التنظيمات 

الداخلية في الشركة والتي ترغب السلطات في االطالع عليها.
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2-9-3 نظام االستخالص
األس������اس القانوني ألعمال جلنة االستخالص املش������ار إليها أعاله في 
الفق������رة 2-9-2 هو الن������ص الوارد في الفقرة f( 38( من املرس������وم امللكي 
لديسمبر 1972 حول التنقيب عن، واالستفادة من، مصادر النفط. وتنص 
ه������ذه الفقرة على أن للوزارة احل������ق في إصدار أنظمة حول مختلف األمور 
التي تخص التنقيب عن واالستفادة من مصادر النفط مبا في ذلك إجراءات 
حتت البند )f( من الفقرة التي تخص إجراءات لتش������جيع استخالص أمثل 

.)conservation( للزيت من املكامن النفطية
بعد أن أكملت جلنة االستخالص أعمالها قررت مديرية النفط النرويجية 
إصدار توصياتها بش������كل نظام مؤقت في نوفمبر 1977. وفي أكتوبر 1978 

قررت الوزارة تبّني هذا النظام وأصدرته باسمها لتأكيد سريان مفعوله.
م������ن أهم املبادئ التي أدخلها نظام االس������تخالص ذل������ك الذي ورد في 

الفقرة 3 التي تنص على:
»يت���م اس���تغالل مكامن النفط على أس���اس ممارس���ات تقنية 
معترف بها ومبوجب مبادئ اقتصادية مرموقة. ويشمل هذا منع 

أي تسرب ميكن حتاشيه من النفط أو الطاقة«.
وح������دد النظام ج������دوال لتقدمي التقاري������ر من قبل حامل������ي التراخيص 
للس������لطات احلكومية ف������ي أهم املراحل التي متر به������ا عمليات النفط منذ 
حدوث االكتش������اف حتى نهاية اإلنتاج. وتش������مل هذه التقارير تقريرا حول 
االكتشاف، تقارير حول خطط التحديد والتقييم اجليولوجي، تقريرا حول 
التقيي������م التجاري، وتقريرا حول خطة تطوي������ر احلقل يحتوي بحثا للطرق 

التي ستستعمل من أجل حتسني االستخالص.
واستمر نظام االس������تخالص في حتديد جدول للتقارير التي يتعني على 
حاملي التراخيص تقدميها إلحاطة السلطات علما بالتطورات واألعمال التي 
تخص احلفر أو إدامة اآلبار أو مراقبة مقاييس املكامن حتت اإلنتاج. كذلك 
أدخ������ل النظام نص������ا جديدا يعطي الوزارة حق املوافقة على مس������توى معدل 
اإلنتاج مرة كل س������تة أشهر على أساس توصيات من قبل حاملي الترخيص. 
مع هذا فلقد أكد النظام أن الس������لطات ستلتزم مبعدالت اإلنتاج الواردة في 

خطة اإلنتاج ما لم تكن هناك أسباب معقولة تدعو إلى تغييرها.
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م������ن أهم املبادئ التي أثرت على نظام االس������تخالص هو مبدأ دراس������ة 
مختلف البدائل لتحسني االس������تخالص كجزء من حتضير خطة التطوير. 

لهذا املبدأ مبرران مهمان:
1 - القوانني الفيزيائية التي تتحكم في تس������رب السوائل املختلفة خالل 
مس������امات الصخور املكمنية تش������ير إلى أنه ليس م������ن املمكن عكس اجتاه 
التغيرات التي تتم في مسامات الصخور كنتيجة لإلنتاج. على سبيل املثال 
فإن قابلية الزيت تس������رب خالل مسام الصخور تهبط جذريا بعد أن ترتفع 
نس������بة املاء في املس������ام كنتيجة الرتفاع مس������توى املاء اجلوفي حتت طبقة 
الزي������ت. واملهم هنا أن قوان������ني الفيزياء متنع هذه األج������زاء )املغرقة( من 
املكمن من اس������تعادة قابليتها األصلية لتسريب الزيت. ويعني هذا أن حركة 
املاء في املكامن في أس������وأ احلاالت قد تع������زل جيوبا من الزيت في املكمن 
حتاط باملاء من كل اجلهات من دون أن تس������تطيع ذّرات الزيت التسرب في 
اجت������اه اآلبار املنتجة. بعبارة أخرى فإنه م������ن الضروري القيام باإلجراءات 
الالزمة لتحسني االستخالص قبل أن تتدهور خواص املكمن لتسرب الزيت 

نتيجة حلركة املاء أو الغاز في املكمن.
2 - فيم������ا يخ������ص عمليات النفط البحرية فإن االعتماد على س������فن أو 
منصات اإلنتاج يعني مبدئيا ضرورة توفير املساحة واملتانة الالزمة ألجهزة 
االس������تخالص عند تصميم الس������فن أو املنصات. في حالة عدم توافر هذه 
اإلمكان������ات من البداية فإن������ه من الصعب جدا تبري������ر املصاريف الباهظة 
في ترميم املنصات أو الس������فن لتقبل األثقال واملس������احات الالزمة لتحقيق 

مشاريع حتسني االستخالص في مراحل الحقة من اإلنتاج.

2-9-4 عواقب كارثة برافو
ف������ي 22 أبريل 1977 حدث انفجار فظيع ف������ي منصة برافو في حقل 
أكوفيس������ك خالل عمليات إدامة في إحدى اآلب������ار املنتجة. وأدى رد الفعل 
لهذا االنفجار في األوساط السياسية والشعبية إلى مزيد من التركيز على 
مبادئ اإلش������راف احلكومي، وعلى مسؤولية الوزير جتاه البرملان. لم ميض 
زم������ن طويل حتى متكنت مديرية النفط النرويجية من زيادة عدد موظفيها 
بنس������بة ملحوظة خاصة على جانب السالمة. غير أنه كانت هناك عواقب 

أخرى لتلك الكارثة.
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كان هناك منذ الس������تينيات نقاش حاد في األوس������اط السياس������ية عما 
إذا كان من الصحيح مبدئيا اجلمع في مؤسس������ة حكومية واحدة )مديرية 
النفط النرويجية( بني دور التشجيع على زيادة عمليات النفط من جهة ودور 
اإلش������راف على الس������المة من جهة أخرى. في أعقاب كارثة برافو كان من 
الطبيعي أن يبلغ هذا النقاش درجة عالية من احلدة تطلبت جوابا س������ريعا 
حتت تلك الظروف. في النهاية توصلت احلكومة إلى قرار في 1978 يدعو 
إل������ى فصل املهام التابعة للنفط والغاز من وزارة الصناعة التي كانت مثقلة 

بكثير من املهام املهمة ونقلها إلى وزارة خاصة للنفط والطاقة.
غي������ر أن النق������اش لم ينت������ِه عند هذا احلد، بل اس������تمر م������دة قصيرة 
بع������د تأس������يس وزارة النفط والطاقة التي اقترحت تقس������يم مديرية النفط 
النرويجية كوس������يلة لتحاشي االزدواج في مس������ؤولية الوزير جتاه البرملان. 
غير أنه كانت هناك أسباب أخرى مهمة تدعو إلى حتاشي تقسيم املديرية. 
في حوارها مع الوزارة حول هذا املوضوع عبرت إدارة املديرية عن إميانها 
بأن متطلبات السالمة والصحة والبيئة هي كلها جزء ال يتجزأ من أهداف 
إدارة مص������ادر النفط. فليس������ت املعايير التي تتبناها الس������لطات ويلتزم بها 
حاملو التراخيص سوى حتديد للتكلفة املثلى التي حتمي املجتمع واملنشآت 
م������ن تهديد الكوارث التي قد تؤدي بدورها لو حدثت إلى تكلفة أعلى بكثير 
للجميع. واس������تمرت إدارة املديرية في اإلشارة إلى أن إدارة عمليات النفط 
تشترط ليس فقط التنس������يق املتقن، بل أيضا التوحيد الكامل بني مختلف 
االعتبارات بني السالمة من جهة وإدارة املصادر املثلى من اجلهة األخرى. 
بحك������م تعقيدات عمليات النفط وأهمية ردود الفع������ل االجتماعية املمكنة، 
فإنه من الض������روري توحيد االعتبارات التش������غيلية عل������ى الصعيد التقني 
قبل تقدمي التوصية التخاذ قرار على املس������توى السياس������ي. وهكذا، ولكل 
األس������باب املذكورة أعاله أوصت إدارة املديرية على إبقاء ش������ؤون السالمة 

وإدارة املصادر متحدين داخل املديرية من دون تقسيمها.
في النهاية اقتنعت الوزارة بإبقاء املديرية موحدة تشكيليا، غير أنها مع هذا 
قررت أن تخضع املديرية لوزارتني: لوزارة النفط والطاقة فيما يخص أمور إدارة 

مصادر النفط، ولوزارة العمل والشؤون احمللية فيما يتعلق بشؤون السالمة.
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2-10 حتسني االستخالص في املكامن الطباشيرية
2-10-1 املخاوف واحملاذير األولية

بعد فت������رة قصيرة من االكتش������اف التاريخي في حقل أكوفيس������ك كان 
هناك كثير من الش������كوك في األوساط النفطية حول القيمة التجارية لهذا 
االكتش������اف. فعلى الرغم من النتائج املقنعة التي كشفت عنها الفحوص في 
البئر األولى حيث بلغ اإلنتاج 10 آالف برميل يوميا لم يكن هناك أي اتفاق 
بني املختصني - ومن ضمنهم بعض املختصني في ش������ركة فيليبس - حول 
قابلي������ة املكمن على االس������تمرار في اإلنتاج على هذا املس������توى العالي ملدة 
طويلة من الزمن. املصدر الرئيسي للشك كان يتعلق بطبيعة صخور املكمن 
 )coccolith shells and shell التي تتكون من قواقع ميكروس������كوبية هشة
)fragments قابل������ة للتحطيم مع انخفاض الضغط في املكمن بش������كل قد 

يؤدي إلى سد املسامات ومينع تسرب الزيت بعد حني.
كان هن������اك س������ببان مينعان التوصل إل������ى تنبؤ موثوق ب������ه فيما يخص 
التغيرات التي ق������د حتدث في املكمن نتيجة النخفاض الضغط بعد ابتداء 
اإلنتاج. الس������بب األول هو عدم وجود جتارب مماثلة على املس������توى العاملي 
م������ع هذا النوع من الصخور كمكمن للنفط والغاز. أما الس������بب الثاني فهو 
أن الضغط في املكمن الطباش������يري في أكوفيسك كان أعلى بكثير مما هو 
معتاد بالنسبة إلى العمق نفسه، مما كان مينع أي مقارنة ممكنة مع صخور 
مشابهة في بقية أنحاء العالم. ويعني كل هذا أن قابلية املكمن الطباشيري 
في أكوفيس������ك عل������ى التقلص مع انخفاض الضغط كان������ت أعلى بكثير من 

املعتاد مما جعل التنبؤ باستمرارية اإلنتاج مع الزمن صعبا للغاية.
مما أضاف إلى التخوفات هو أن االس������تمرار األفقي خلواص املكمن 
كان مجه������وال، خاصة بعد أن أثبتت اآلبار القليلة التي حفرت على جانب 
التش������كيل اجليولوجي أن هذه اخلواص تتدهور جذريا خارج التش������كيل. 
اخلالصة هي أن اآلبار القليلة التي كانت متوافرة في البداية على الرغم 
م������ن نتائجها املذهلة تركت في الوقت نفس������ه مصادر للش������ك فيما يتعلق 
بقابلي������ة املكمن لضمان اإلنتاج على األمد البعي������د، وبالتالي حجم وقيمة 

االحتياطي املتوقع.
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بينما كانت ش������ركة فيليبس تسعى إلى إزالة بعض هذه الشكوك، كانت 
في الوقت نفس������ه تواجه حتديات تقنية هائلة تتعلق بتصميم خطة لتطوير 
احلقل في أعماق بحرية لم يس������بق للصناع������ة النفطية مجابهتها من قبل. 
أض������ف إلى هذا أن الظروف اجلوية والتيارات البحرية في بحر الش������مال 

تعتبر من أصعب املناطق في العالم، خاصة في فصلي اخلريف والشتاء.

2-11 املشاركة الوطنية في عمليات النفط
2-11-1 مشاركة الشركات النرويجية

كانت ش������ركة نورس������ك هايدرو أول ش������ركة أبدت اهتماما في املشاركة 
بعمليات التنقيب في القطاع النرويجي من بحر الش������مال عندما دخلت في 
مش������اركة جتارية مع الشركة الفرنس������ية إلف )Elf( في العام 1965. بعد 
هذه املبادرة تبعت شركات نرويجية أخرى، ولكن بعد أن متكنت من تكوين 
حتالف������ات مكنتها من تقوية حالتها املالي������ة. وهكذا دخلت مجموعة النفط 
النرويجية )NOCO( في حتالف مع شركة النفط AMOCO العام 1965، 

.)Polaris( وبوالريس )Pelican( ثم تبعتها بعد ذلك مجموعتا بليكان
هذا وقد أبدت السلطات النرويجية توازنا مرموقا بني مساندتها للشركات 
الوطنية النامية من جهة وتشجيعها للشركات الدولية من اجلهة األخرى. في 

العام 1971 كتبت احلكومة في تقرير للبرملان النرويجي ما يلي:
»ف���ي رأي ال���وزارة ال ب���د م���ن أن يؤخ���ذ ف���ي ع���ني االعتبار أي 
محاول���ة للمش���اركة الوطنية إذا ما تبني أن مث���ل هذه املبادرة هي 
جزء من سياس���ة وطنية تس���عى إل���ى خلق بيئة وطني���ة متكاملة 
ذات نطاق واس���ع عل���ى الصعيدين الوطني والدولي. ال ش���ك في 
أن الصناع���ة النفطي���ة محفوف���ة بكثي���ر م���ن املجازف���ة وتتطلب 
اس���تثمارات كبي���رة. له���ذا فإنه من غي���ر احملتمل ف���ي رأي الوزارة 
أن تتمك���ن أكث���ر من ش���ركة واح���دة، أو عل���ى األكثر ش���ركتان، من 
االس���تمرار في التطور إلى املس���توى الدولي. له���ذا توصي الوزارة 
بأن تس���هم احلكومة في تنس���يق وتركيز املصال���ح الوطنية داخل 

الصناعة النفطية النرويجية«.
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بعد اكتش������اف النفط في حقل أكوفيس������ك اجتاحت البلد حّمى مش������اركة 
االس������تثمار األهلي في عمليات النفط مما أدى إلى تكوين عدد من الشركات 
األهلية. وعلى الرغم من جهودها املتكررة، فش������لت كل من شركات نومينويل 
وبوالر نافيكيشن وبليكان من احلصول على امتيازات في بحر الشمال، وذلك 
لعدم حصولها على الدعم الالزم من السلطات النرويجية مما أدى إلى تخلي 
الش������ركات عن مطامحها على الس������احل القاري النرويج������ي. وأخيرا أعلنت 
احلكومة العمالية في العام 1971 - 1972 أنه باإلضافة إلى ش������ركة النفط 
الوطنية س������تاتويل وشركة نورس������ك هايدرو يوجد هناك مجال فقط لشركة 
ثالثة، وأنه من الطبيعي أن تنبع تلك الشركة من القطاع اخلاص فقط من دون 
مش������اركة احلكومة. وعليه أخذت شركة نوكو املبادرة في العام 1972 لتكوين 
ش������ركة جديدة باسم س������اغا )Saga( حيث شارك ما اليقل عن 96 شركة في 
تكوينها. منذ ذلك احلني بلغ عدد أصحاب األسهم عدة آالف وأخذت الشركة 
ف������ي التطور إلى أن أصبحت الش������ركة الوطنية الثالثة على الس������احل القاري 
 )Snorre Field( ة النرويجي وتس������لمت دور املش������غل ألول مرة في حقل سنورَّ
في أواخر الثمانينيات. غير أن الش������ركة مرت بصعوبات مالية مما أدى إلى 

اقتسامها في العام 1999 بني نورسك هايدرو وستاتويل.
أما عن شركة النفط النرويجية )DNO( فلقد مت تشكيلها في 1971 وذلك 
لغرض االش������تراك في عمليات النفط على الساحل القاري النرويجي. وعلى 
مر السنني متكنت الش������ركة من احلصول على بعض احلصص في امتيازات 
في قطاع اململكة املتحدة من بحر الشمال. في العام 1992 باعت الشركة كل 
حصصها في النروي������ج واحتفظت ببعض احلصص في قطاع اململكة املتحدة 
من بحر الش������مال. وفي العام 1996 سيطر مالك رئيسي جديد على الشركة 
وغّير سياس������تها إلى التخصص في اس������تمرار اإلنتاج م������ن احلقول الناضجة 
واحلقول الصغرى. وهكذا تولت الشركة دور املشّغل في حقل هيذر في قطاع 
اململكة املتحدة من بحر الش������مال. وتقوم الشركة اآلن )في 2006( بنشاطات 

في كل من النرويج واليمن وموزمبيق واكواتوريال كيني وكردستان العراق.
إن تش������كيل الش������ركة الوطنية س������تاتويل في العام 1972 كان في الواقع 
ج������زءا من السياس������ة التي دعت إلى قبول ثالث ش������ركات نفط وطنية كحل 
وسط بني التيارين السياسيني في ذلك الوقت. وادعى التيار األول أنه يجب 
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على احلكومة أن تفتح املجال للمش������اركة ف������ي عمليات النفط لكل املصالح 
ف������ي القطاع اخلاص من دون تقييد. أما التي������ار الثاني فادعى بأن املصادر 
املالية والبشرية املتوافرة في البلد ال تتسع لدعم استثمار مبالغ به على هذا 
القياس. ومن وجهة نظر السياس������ة النرويجية التقليدية، كان اعتماد احلل 
الوسط أمرا محتوما. فمن جهة ضمنت الرغبة في ضمان السيطرة الوطنية 
دعما سياس������يا ستاتويل أمرا بديهيا في البرملان. أما شركة نورسك هايدرو 
فلقد كانت حتتل موقفا قويا في الوس������ط بني دعاة املشاركة احلكومية )51 
في املائة من احلصص( ودعاة مش������اركة القطاع اخلاص )49 في املائة من 
احلص������ص(، خاصة بحكم تراثها العريق في الصناعة النرويجية. وحيث إن 
القطاع اخلاص كان ميتلك القدرة على اإلصرار على مشاركته في عمليات 

النفط فلقد أصبح وجود شركة ساغا هي األخرى محتما.
 طوال السبعينيات استمر التنافس بني الشركات الثالث وكذلك النقاش 
بني مؤيديها على املس������توى السياسي. وتركز التنافس والنقاش على موضوع 
اس������تحقاق هذه الش������ركات من احلماية على شكل حصص في امتيازات في 
الس������احل القاري النرويجي. وانطالقا من االمتيازات كان هناك س������باق مع 
الزمن لتطوير كفاءات الش������ركات الثالث وباألخص توليها دور املش������غل في 

مختلف االمتيازات.
ال ش������ك في أن االعتب������ارات أعاله متس نواحي جوهرية في سياس������ة 
النفط الوطنية. أول هذه االعتبارات يتعلق بسياسة الترخيص. من الواضح 
في هذا الصدد أن موازنة احلصص بني الش������ركات الوطنية متس أساسا 
التوازن بني املشاركة الوطنية ومشاركة الشركات الدولية في عمليات النفط 
بصورة عامة، وفي كل جوالت التراخيص بصورة خاصة. هذا وإن احلفاظ 
على هذا التوازن أو تطويره مع الزمن أمر يتطلب الكثير من التركيز، حتى 

لو كان البلد غنيا مبصادر النفط.
أم������ا االعتبار الثاني فهو يخ������ص عنصر املجازفة، ليس فقط من وجهة 
النظ������ر املالية فق������ط بل كذلك من وجهة نظر الس������المة. ولقد اتضح هذا 
االعتب������ار، خاصة بعد كارثة برافو في حقل اكوفيس������ك العام 1977. فعلى 
الرغم من أن احلادث لم يستمر أكثر من 11 يوما، فإن رد الفعل السياسي 
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كان واضح������ا جدا في اجت������اه التأكيد على واحترام الق������درة واخلبرة لدى 
املش������غلني. لهذا أصبحت املوازنة بني هذا االعتبار والرغبة السياسية في 

تعجيل تطور الشركات الوطنية امرا مهما هو اآلخر يجب التركيز عليه.
كما س������بق ذكره أعاله )انظر الفقرة 2-2-2 أعاله( وردت فكرة حتويل 
دور التشغيل من مشغل دولي إلى مشغل وطني ألول مرة في عقد ستاتفيورد 
)Statfjord( ف������ي العام 1973. ولقد نص العقد على أن لس������تاتويل حق 
تسلم دور املش������غل للحقل بعد 10 سنوات من تاريخ إعالن احلقل جتاريا. 
هذا وقد ورد اخليار نفسه لتحويل دور املشغل إلى شركة وطنية في عقود 
أخرى الحقة. مع هذا فليس حتويل التش������غيل إلى ش������ركة وطنية هو احلل 

الوحيد أو األجنع ملنح الشركات الوطنية مهمة التشغيل.
وأصبح هذا موضوعا حيويا في السياس������ة النفطي������ة في النرويج منذ 
منح االمتياز لرقٍع س������ميت بالرقع »الذهبية« و»الفضية«. على سبيل املثال 
كانت الرقعة الرقم 10/34 تعتبر من قبل اجليولوجيني من أحس������ن الرقع 
في وقتها. لهذا قررت الس������لطات أن حتتفظ بهذه الرقعة كوسيلة لتشجيع 
وتعجيل تطور الشركات النرويجية وباألخص ستاتويل. وبعد حوار سياسي 
طويل منحت الرقعة إلى الش������ركات الثالث حيث حصلت ستاتويل على 85 
في املائة من احلصص باإلضافة إلى دور املش������غل، بينما حصلت نورس������ك 

هايدرو على 9 في املائة وساغا على 6 في املائة من احلصص.
وعندما آن األوان ملنح الرقعة »الفضية« الرقم 6/30 التي أدت بعد حني 
إلى اكتشاف حقل أوس������برغ Oseberg Field، كان كل من شركتي ستاتويل 
ونورسك هايدرو مندفعتني للحصول على حصص مرموقة وعلى دور املشغل 
في هذه الرقعة. بحكم الدعم الكبير الذي متتعت به ش������ركة ستاتويل، كان 
من الطبيعي أن متنح هذه الش������ركة دور املش������غل في هذه الرقعة. غير أن 
الس������لطات قررت أن تفتح املجال لنورس������ك هايدرو لتولي دور املشغل على 
ش������رط أن تكون ستاتويل قد تسلمت دور املشغل في الرقعة الذهبية الرقم 
 Gullfaks 10/34 )الت������ي كان من املفروض أن حتتوي على حقل غولفاكس
Field في الوقت الذي يُقرر فيه تطوير حقل أوسبرغ. وهكذا قرر البرملان 
في صيف العام 1981 تطوير حقل غولفاكس ومنح دور املش������غل لستاتويل 
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بحيث حصلت األخيرة على دور املش������غل لتطوير حقل ألول مرة. وتبع ذلك 
ق������رار بتاريخ أبريل 1981 مينح دور التش������غيل لنورس������ك هايدرو في حقل 

أوسبرغ الذي كان قد اكتُشف مسبقا من قبل ستاتويل.
أم������ا فيما يخص االعتبار الثالث في النقاش السياس������ي ح������ول تطوير دور 
الشركات الوطنية فلقد كان النقاش متركزا على مدى تهيؤ هذه الشركات لتسلم 
ه������ذه املهمات احليوية، خاصة فيما يتعلق بس������المة األعمال التش������غيلية. ومن 
املعروف أن س������تاتويل في وقت تشكيلها كانت أقل خبرة من الشركتني األخريني 
نورسك هايدرو وساغا. واألهم من هذا أن السبعينيات كانت متثل فترة نشاط 
كبير في مجال تطوير احلقول وخاصة في احلقول املجاورة حلقل أكوفيس������ك 
وحقل فريغ الغازي وحقل ستاتفيورد. لهذا كانت الشركات الدولية منهمكة في 
تطوير كوادرها التقنية والتش������غيلية بنسب متصاعدة من احلرفيني النرويجيني 
التي ش������جعت احلكومة على استخدامهم خاصة في املجاالت التشغيلية. لذلك 
كان هناك تخوف طبيعي من أن التصاعد في إش������راك الشركات النرويجية في 
األعمال التشغيلية سيؤدي إلى ضغوط غير مقبولة على توافر الكوادر النرويجية 

بالدرجة املرغوبة لسد كل هذه االحتياجات وبصورة متقنة.

2-11-2 »االتفاقيات التقنية« و»عقود حسن النية«
لعله من املهم هنا اإلشارة إلى أن النرويج، ملدة طويلة قبل اكتشاف النفط في 
البلد، كانت متلك رصيدا تقنيا مرموقا في مختلف املجاالت التي تهم الصناعة 
النفطية. كأمثلة لهذا الرصيد ميكن اإلشارة إلى تقنية الكونكريت، بناء السدود، 
العمليات البحرية، والتحليل الرقمي املتقدم. لكنه حتى نهاية السبعينيات، بقيت 

النرويج معتمدة فعليا على خبرة وكفاءة الشركات الدولية.
مبناس������بة التحضير لدورة التراخيص الرابعة ف������ي العام 1978 أعلنت 
الس������لطات النرويجية أنه على الش������ركات الدولية املرخصة في النرويج أن 
جتري ما اليقل عن 50 في املائة من مهمات البحوث املتعلقة بتطوير احلقول 
في النرويج لدى اجلامعات ومؤسسات البحوث النرويجية. عليه حتتم على 
كل الش������ركات التي كانت ترغب في االش������تراك في الدورة الرابعة أن توقع 
عقودا للتعاون في مجاالت البحوث والتطوير الصناعي مع معاهد البحوث 
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النرويجية. وعلى مر الزمن تطورت هذه العقود لتش������مل أنواعا متعددة من 
التعاون تراوحت بني مساعدات مالية بحتة للبحوث وحتقيق مشاريع بحوث 
محددة تقوم بها املعاهد املختارة من قبل الشركات. وهكذا أخذ االصطالح 
»اتفاقيات التقنية« يش������مل كال من مش������اريع ال� 50 في املائة املذكورة أعاله 
و»مشاريع حسن النية« التي أدخلتها الشركات تلقائيا إلبداء حسن نيتها في 

تطوير التقنية النرويجية التي لم تنحصر في قطاع النفط.
من أجل تتبع وتنس������يق عقود التقنية املختلفة ومشاريع البحوث الناجتة 
عنه������ا، كلفت الس������لطات النرويجية مكت������ب البحوث الصناعي������ة والعلمية 

)NTNF( القيام بدور املنسق لهذه الفعاليات.
إن املنط������ق الذي اعتمدته الس������لطات في تبرير سياس������ة اتفاقيات 
التقنية ه������و أن احلكومة - من خالل طرح التكاليف من الضرائب التي 
تدفعها الش������ركات غير احلكومية، وكذلك عن طريق مشاركة احلكومة 
املباش������رة في دفع حصتها )العالية عادة( م������ن تكاليف التطوير - كانت 
في الواقع متّول فعاليات البحوث املوجهة لتطوير احلقول على أي حال. 
وبدال م������ن أن جترى هذه البحوث في مختبرات الش������ركات في اخلارج 
ارت������أت احلكومة أنه من املعقول أن تطل������ب إجراء ما يعادل النصف من 
البح������وث في املعاهد النرويجية، تاركة النصف اآلخر ملعاهد متخصصة 
أو أكثر تبحرا في مواضيع خاصة. وهكذا تتمكن الش������ركات من التغلب 
على التحديات في بحر الش������مال وفي الوقت نفس������ه تساهم في تطوير 

الكفاءات النرويجية.
ال ش������ك في أن »اتفاقيات التقنية« العام 1978 مثلت مبادرة سياس������ية 
مهم������ة أدت بدورها إلى حتس������ينات باهرة في القابلي������ات التقنية املرتبطة 
بالنف������ط في النرويج. ولقد تطرقت احلكومة لهذه املبادرة في تقريرها إلى 
البرملان الرقم 53 للع������ام 1979 - 1980 حيث بنَّي التقرير ثالثة أهداف 

لهذه املبادرة كاآلتي:
»س���تؤدي البحوث وعملي���ة التطوير الصناعي في القطاع النفطي 
دورا متزاي���دا ف���ي األهمي���ة ف���ي سياس���ة النف���ط النرويجي���ة. وتس���عى 

السياسة الوطنية في هذا املجال إلى حتقيق ثالثة أهداف:
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1 - تطوي���ر خبرة نرويجية مس���تقلة تتمكن من اس���تثمار مصادر 
النفط بطريقة تتفق مع األهداف االقتصادية االجتماعية.

2 - تقوية قابلية الصناعة النرويجية على حتمل املنافسة.
3 - التأكد من أن عمليات النفط تقوم على أسس تتفق مع مبادئ 
الس���المة وحماي���ة البيئ���ة مؤدي���ة في الوقت نفس���ه إلى تفه���م النتائج 

املترتبة على هذه العمليات«.
د التقرير  وعلى أس������اس املتطلبات التي كانت مهم������ة في تلك الفترة عدَّ
الرقم 53 خمس������ة مجاالت كانت »حتتاج إلى حتس������ن خاص قبل أن حتقق 

أهداف السياسة النرويجية«:
- التأثير االجتماعي ومشاكل التحكم.

- تقنية العمليات في املياه العميقة.
- تقنية النفط )مع التشديد على حتسني االستخالص(.

- اقتصاديات النفط.
- البيانات الالزمة حول البيئة البحرية.

كذل������ك بحث التقرير ض������رورة االحتفاظ بتوازن معقول بني مس������اهمة 
القطاع اخلاص من جهة ومس������اهمة احلكومة من اجلهة األخرى في متويل 
فعاليات البحوث والتطوير. واس������تنتج من هذا أن التمويل احلكومي سوف 

يكون ضروريا في املجاالت التالية:
1 - عندما يكون هناك تضارب ممكن بني املصالح اخلاصة واملصلحة 

العامة للبلد كما قد تكون احلال في مجال استخالص الزيت.
2 - جمع املعلومات هو في طبيعته مصلحة عامة غير أن على املشغلني 

املساهمة في هذا املجال.
3 - البح������ث والتطوي������ر داخ������ل اقتصاديات النف������ط وفي مجال 
الس������المة والعناية بالبيئة حيث يكون الهدف تقوية أساس القرارات 

التي تتخذها السلطات.
4 - فعاليات ترمي إلى تقوية قابلية الصناعة النرويجية على التنافس.

5 - تطوير الكفاءات داخل معاهد البحوث.
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ف������ي اخلالصة فإن نتائ������ج اتفاقيات التقنية كان������ت مقبولة من قبل كل 
األطراف وفي أغلب احلاالت مثيرة لإلعجاب. هذا وسوف نعود إلى بحث 

برامج البحوث املشتركة في الفصل العاشر.

2-11-3 استخدام البضائع واخلدمات النرويجية
منذ أولى عمليات النفط على الساحل القاري النرويجي، شجع حاملو 
التراخيص بصورة تلقائية استعمال البضائع واخلدمات النرويجية مادامت 
هذه قادرة على منافسة الشركات الدولية في اجلودة وااللتزام بوقت األداء 
والسعر. وفي العام 1969 أدخلت السلطات هذه القاعدة كمادة في العقد 
مع الشركات املرخصة، تضمن التزام األخيرة باستعمال البضائع واخلدمات 
النرويجية حتت الشروط نفسها. بعد هذا أدخلت السلطات املتطلب نفسه 

في الفقرة 54 من املرسوم امللكي لديسمبر 1972 حيث تنص:
»على حاملي التراخيص أن يستعملوا البضائع واخلدمات النرويجية في 
عمليات النفط بقدر ما تكون هذه منافسة ملثيالتها من البضائع واخلدمات 

الدولية فيما يتعلق باجلودة، باخلدمة، بوقت التسليم وبالسعر«.
وكتعقيب للفقرة أعاله وضعت الوزارة آليات إلرس������ال التقارير من قبل 
حامل������ي التراخيص إلى ال������وزارة لغرض تتبع التزامهم بن������ص هذه الفقرة 
ف������ي تعاملهم مع الصناعة احمللية. هذا وأش������ارت الوزارة في تقريرها إلى 
البرمل������ان الرقم 53 )العام������ني 1979 - 1980( أن البل������د، في الفترة بني 
1975 و1978، اس������تطاع حتقيق زيادة باهرة في احلصة احمللية الصافية 

من التجهيزات لعمليات النفط في البلد كاآلتي:
نحو:

28 في املائة في 1975
42 في املائة في 1976
50 في املائة في 1977
62 في املائة في 1978

ولم تدخل في األرقام أعاله املستوردات التي التجأت إليها الصناعات 
النرويجي������ة لغرض الوف������اء بتعهداتها. لهذا فإن الع������دد 62 في املائة في 
1978 قد يكون ممثال في الواقع لنس������بة تقارب 85 إلى 90 في املائة لو 
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حس������بت على أس������اس إجمالي بغض النظر عن املصدر. إضافة إلى هذا 
صرحت احلكومة ف������ي التقرير الرقم 53 بأن هدفها هو أن تبلغ احلصة 
احمللية نسبة 75 في املائة من جتهيزات البضائع واخلدمات إلى الساحل 

القاري النرويجي.
كذلك أكدت احلكومة في تقريرها الرقم 53 للبرملان من أن الفقرة 54 
من املرسوم امللكي لديس������مبر 1972 يجب أال تفسر كفقرة تفضيل حتمي 
الصناعة النرويجية املرتبطة بالنفط من املنافسة. إذ غرض الفقرة هو أن 
تضمن للصناعة النرويجية فرصة املشاركة على قدم املساواة مع املجهزين 
الدوليني. مع هذا فلقد أكدت احلكومة في التقرير نفسه على الدور الذي 

ستؤديه الشركات الوطنية في هذا املجال بقولها:
»تتوق���ع احلكوم���ة أن املش���اركة املتزاي���دة م���ن قبل س���تاتويل 
والش���ركات الوطنية في العمليات النفطية ستس���اهم في توسيع 

نطاق استعمال البضائع واخلدمات النرويجية«.
ويس������تمر التقرير ليش������رح أن تولي الش������ركات النرويجية دور املش������ّغل 
سيفسح للش������ركات الوطنية في املجال لتأخذ في نظر االعتبار، منذ فترة 
التخطيط، قابلية الصناعة النرويجية وتش������كيالتها. فالتعاون بني املش������ّغل 
واملجّه������ز سيس������تفيد كثيرا من زيادة الس������هولة في التفاه������م عندما تتولى 

الشركات النرويجية مهام املشغل.
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1 أهداف جديدة للترخيص  - 3
الثالثة  الترخيص  قرب نهاي������ة دورة 
الت������ي اس������تمرت من الع������ام 1974 إلى 
الع������ام 1978 النت حتفظ������ات املجتمع 
السياس������ي تدريجيا فيم������ا يخص تقييد 
عملي������ات الترخي������ص. غي������ر أن التغير 
احلقيق������ي في سياس������ات الترخيص لم 
يتم حت������ى بداية دورة الترخيص الرابعة 
في العام 1979، بعد أن منحت الرقعة 
الذهبية (Gullfaks) للشركات الوطنية

 في العام 1978.
منحت الس������لطات امتي������ازات ملا اليقل 
ع������ن 15 رقع������ة ف������ي دورة الترخي������ص 
الرابعة الت������ي كان هدفها زيادة التأكد 
النف������ط وتعيني  م������ن وج������ود مص������ادر 

3

فترة التدعيم
(1986 - 1979)

»أدى التحس������ن االقتص������ادي 
الع������ام، إضافة إلى منو القوة 
الشرائية في القطاع اخلاص، 
إلى ازدياد حاد في االستيراد 
االس������تهالكي. م������ن اجله������ة 
األخرى، استمر االرتفاع في 
والتضخم  الرواتب  مس������توى 
تتعامل  التي  بالدول  قياس������ا 
م������ع النروي������ج، م������ا أدى إلى 
مستوى  في  مؤس������ف  هبوط 
التصدير تس������بب في هبوط 
االقتصاد  داخل  االس������تثمار 

الوطني النرويجي«
املؤلف

97
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مواقعها على طول الس������احل القاري النرويجي. ومن أهم الرقع التي 
منح������ت حتت هذه ال������دورة هي الرقعة املرقمة 2/31 التي اكتُش������ف

 فيها حقل ترول فيما بعد.
هذا، وقد كانت هناك عدة أس������باب لهذا التغير املهم في سياس������ات 
الترخي������ص. ولعل أهم هذه األس������باب هو أن التحف������ظ املبالغ فيه الذي 
طغى على سياس������ة الترخيص حتى ذلك احلني، كان قد أدى إلى توقف 
ملح������وظ في عمليات تطوير احلقول. وقد دل على ذلك انخفاض معدل 
االس������تثمار في قط������اع النفط من أعلى من 30 مليار كراون س������نويا في 
العام 1976 إلى ما يقارب نصف هذا املس������توى في العام 1978، لهذا 
الس������بب بالذات حتركت بعض القوى داخل الصناعة النفطية، خصوصا 
ورش������ات بناء السفن ونقابات العمال، مطالبة مبنح رقع جديدة مشجعة 
الكتش������افات جديدة كمحاولة الستدامة مس������توى االستثمار. ومن وجهة 
نظر أخ������رى كان منح الرقع������ة الذهبية للش������ركات النرويجية في العام 
1978 قد أدى إلى خيبة أمل واس������تياء ملحوظني بني الشركات الدولية 
التي كانت تخشى على مستقبلها في البلد إذا ما استمرت السلطات في 

تفضيل الشركات النرويجية.
وباإلضافة إلى كل هذه األس������باب كانت هناك اعتبارات سياس������ية داخلية 
تدعو إلى سياس������ات ترخيص أكث������ر حتررا. من أهم ه������ذه االعتبارات هو أن 
االقتص������اد النرويجي كان في ذلك احلني قد »ب������دأ في االعتماد« على واردات 
النفط العالية. ومن أجل متويل املشاركة الوطنية في استثمارات النفط اضطر 
البلد إلى استعارة مبالغ من أسواق النقد العاملية كان البد من إرجاعها للدائنني. 
غير أن املجتمع النرويجي أيضا كان قد تعود على مس������توى أقل من الضرائب؛ 
مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في القوة الش������رائية إلى مس������توى غير معتاد منذ 

نهاية احلرب العاملية الثانية.
وكحصيلة لكل هذه العوامل واالعتبارات توصلت الس������لطات السياسية 
إلى اتفاق عام حول ضرورة زيادة اجلهود في سبيل مسح املساحات املتبقية 
وتقدي������ر اإلمكانات املتوافرة فيها، بحيث يس������تطيع البل������د احملافظة على 

مستوى ثابت من االستثمار في قطاع النفط.
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غير أن سياس������ة الترخيص اجتازت مرحل������ة جديدة أخرى في بداية دورة 
الترخي������ص اخلامس������ة بني العام������ني 1980 و1982، إذ إن������ه ألول مرة قررت 
الس������لطات فتح املناطق التي تقع ش������مال خط العرض 62 درجة شماال لغاية 
القيام بعمليات التنقيب، بعد أن كانت هذه املناطق مغلقة بالنسبة إلى عمليات 
احلفر واإلنتاج. وشمل هذا اإلجراء في بداية األمر بعض الرقع التي اختارتها 
السلطات من بني املساحات التي كانت تعتبر جاهزة لعمليات التنقيب واحلفر. 
وعليه عرضت السلطات على كل الشركات الراغبة في ذلك أن تشتري املسوح 
الزلزالية التي س������بق ملديرية النف������ط النرويجية القيام بها ف������ي املناطق التي 
فتحت بأس������عار مخفضة بالنسبة إلى التكلفة. واس������تمر هذا األجراء في كل 
املناطق الشمالية التي فتحت بعد ذلك؛ ما ساعد على متويل املسوح احلكومية 

)مع بعض الربح املعقول( متهيدا لفتح املناطق املختلفة على مر الزمن.
لكن دورة الترخيص اخلامسة لم تؤِد إلى ازدياد ملحوظ في مستوى عمليات 
النفط. في الواقع لم يكن مثل هذا االزدياد متوقعا، حيث إن التركيز السياسي 
كان وال يزال يتجه بوضوح إلى االحتفاظ مبعدل معتدل من النشاط يتالءم مع 
النتائ������ج من جهة، ومع األوضاع البيئية واالجتماعية في املناطق الش������مالية من 
جه������ة أخرى. ومع هذا كان الهدف في األم������د البعيد واضحا، وهو تزويد البلد 
مبصادر جديدة للنفط والغاز بحيث يتمكن من االس������تمرار في اس������تثمار هذه 

املصادر على مستوى أعلى مما هو ممكن من بحر الشمال فقط.
وبحكم كون مديرية النفط النرويجية هي املؤسسة التقنية في أمور النفط 
داخ������ل اجلهاز احلكومي فلقد دعت منذ مرحل������ة مبكرة إلى ضرورة اعتماد 
جوالت ترخيص متعددة زمنيا، من دون أن يش������مل أي منها كثيرا من الرقع. 
وذك������رت املديرية في عدة مناس������بات أن البلد لو اتبع هذا االجتاه التدريجي 
في سياس������ة الترخيص، لتمكن من التحكم بعدد ونوعية الرقع املعروضة في 
أي دورة ترخيص لتتوافق مع النتائج املتوافرة في ذلك احلني. وكذلك أكدت 
املديرية أن هذا النهج ميثل التوجه األمثل، بغض النظر عما إذا كان الغرض 
م������ن الترخيص هو زيادة اإلنت������اج أو تعويض ما فقد من احلقول املنتجة بعد 
نضجه������ا أو كالهما. ولع������ل أهم فوائد النهج التدريج������ي في الترخيص هي 
حتاشي االرتفاعات املفاجئة في املصادر املثبتة من جهة أو شح هذه املصادر 

نتيجة لهبوط في عدد أو نوعية الرقع املعروضة في اجلوالت.
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ه������ذا، ولقد تبنت الس������لطات النرويجي������ة املبادئ املذكورة أع������اله منذ بداية 
الثمانيني������ات. ففي التقرير الرقم 53 للع������ام 1979 - 1980 إلى البرملان، فيما 
يخص »الفعاليات على الساحل القاري النرويجي« كانت سياسة الترخيص من أهم 
األمور التي عاجلها التقرير. حيث أكد أن مبدأ منح القليل من الرقع بني فترات 

متقاربة زمنيا هو أفضل الطرق لضمان االستمرارية في فعاليات النفط.
م سنويا تقريبا.  منذ العام 1979 وصاعدا أصبحت جوالت التراخيص تُنظَّ
واحتوت الدورة السادس������ة في الع������ام 1981 على الرقع املس������ترجعة في بحر 
الشمال، بينما شملت الرقع املمنوحة في الدورة السابعة في العام 1982 رقعا 
من منطقة ترانابانكن. أما الدورتان الثامنة في العام 1984 والتاسعة في العام 
1985 فلقد شملتا بالتتالي رقعا في كل املناطق. أما الدورة العاشرة، فقد شمل 
 B في العام 1985 رقعا في بحر الشمال، وشمل جزؤها الثاني A جزؤها األول

في العام 1986 منطقة جديدة وهي نورالند II في املناطق الشمالية.
تسلسل األحداث في فترة التدعيم

إقرار املشروع الرائد لضخ املاء في حقل أكوفيسك.1979
جلنة مفاوضات الغاز برئاسة ستاتويل.1979

إصدار التعليمات فيما يتعلق باإلشراف الذاتي.1979/6/7
بداية اإلنتاج في حقل ألدفيسك.1979/8/7

توقيع معاهدات توحيد حقول ستاتفيورد وميرتشيسون بني النرويج واململكة املتحدة.1979/10/16
1979/11/24A بداية اإلنتاج من منصة ستاتفيورد

إعالن اكتشاف الغاز في حقل ترول.1979/12
بداية اإلنتاج من حقل إدا.1979/12/2

قبول التقرير الرقم 35 في العام 9791-0891 من قبل البرملان.1980
فتح املناطق الشمالية لعمليات النفط.1980

إصدار التقرير من جلنة التكاليف.1980/4
بداية اإلنتاج من حقل ميرتشيسون.1980/11/28

أول اكتشاف في املناطق شمال خط العرض 1981.26
ستاتويل تتولى مهمات املشغل في حقل غولفاكس.1981
بداية اإلنتاج من حقل شمالي شرق فريك.1981

بداية مشروع ضخ املاء التجريبي في أكوفيسك.1981/4/15
اتخاذ قرار بتطوير حقل أوال.1982
تعيني نورسك هايدرو كمشغل حلقل أوسبرك.1982

تعيني جلنة لتقرير سرعة السير في العمليات النفطية.1982/3/5
بداية اإلنتاج من حقل فالهال.1982/10/1
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بداية اإلنتاج من منصة ستاتفيورد.1982/11/5
بداية البناء مبنصة غولفاكس أليف.1983
بداية اإلنتاج من حقول شمال شرق فريغ وأودين.1983
تعيني جلنة حكومية لتنسيق بيع الغاز.1983

بداية تكوين صندوق النفط.1983/4/20
إعفاء من بعض الضرائب مساندة ملشروع ضخ املاء في أكوفيسك1983/8/9

تأسيس جلنة مفاوضة الغاز.1984
بداية العمل في إنشاء حقل هاميدال1984
بداية اإلنتاج من حقل أودين.1984
إقرار خطة تطوير حقل أوسبرغ.1984
تعديل دور ستاتويل من قبل البرملان.1984

إمتام مشروع ضخ املاء التجريبي في أكوفيسك. 7/1984
اكتشاف االنخفاض في قعر البحر في أكوفيسك.1984/11/26

تأسيس جلنة مفاوضات الغاز.1985
بداية مشروع سبور لألبحاث.1985
بداية تدفق الغاز خالل ستاتبايب إلى كورستو.1985

رفض عقد بيع الغاز من ساليبنر.1985/2/10
إقرار قانون النفط.1985/6/1

بداية اإلنتاج من منصة ستاتفيورد سي.1985/6/26
إقرار خطة تطوير لغولفاكس رقم 2 من قبل البرملان.1986
اكتشافات في كل من غيدا، هايدرون، سليبنر وفسلفريك.1986
بداية العمليات في هالتنبانكن.1986
تعديل خطة اإلنتاج في أوسبرغ إلى حقن الغاز.1986
إعالن حقل شرق سليبنر مجديا جتاريا.1986
إقرار خطة تطوير ترول رقم 1986.1
بداية اإلنتاج من حقلي أوال وهاميدال.1986
إقرار مد أنبوب زيبايب مبدئيا.1986
توقيع عقد بيع الغاز من حقل ترول.1986
تعديل نظام الضرائب لتشجيع نشاط العمليات.1986

هبوط في أسعار الزيت.1986/1
نورسك هايدرو متنح رقعة 1986/7/11.1/52

إقرار خطة تطوير ترول رقم 1986/9.1
بداية إنتاج جتريبي في حقل أوسبرغ.1986/10
احلكومة النرويجية تخفض اإلنتاج مبقدار 01% من اإلنتاج اإلجمالي.1986/10

بداية اإلنتاج من حقل أوال.1986/10/6
غولفاكس A مستعد لإلنتاج.1986/12

إعالن حقل هايدرون مجديا جتاريا.1986/12/1
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3 - 2: 1980 نقطة حتول في السياسة النفطية النرويجية

فيما يخص التقرير الرقم 53 )1979 - 1980( املذكور أعاله والذي قدمته 
احلكومة العمالية فإنه يش������كل نقطة حتول مهمة في تاريخ السياس������ة النفطية 
النرويجي������ة. فلم ميض وقت طويل بعد منح االمتيازات في الدورة الرابعة حتى 
حتسنت احلال جذريا، من جفاف في االكتشافات، إلى تعدد واضح في إمكانات 
التطوي������ر واإلنتاج. ولقد أدى هذا التغير اجل������ذري إلى ضرورة حتديد أهداف 

السياسة النفطية من أجل السيطرة على استغالل املصادر النفطية. 
و أكد التقرير الرقم 53 أربعة مبادئ مهمة في الس������يطرة الوطنية على 

عمليات النفط، وهي ما يلي:
� مشاركة الدولة.

� نروجة الفعاليات بقدر اإلمكان.
� االحتفاظ بحرية اخليار، خصوصا فيما يتعلق مبوافقة 

احلكومة على خطط تطوير احلقول.
� مستوى معتدل في عمليات النفط.

كم������ا س������بق ذكره أعاله فلق������د كان الغرض من تش������كيل مديرية النفط 
النرويجية هو تقوية الق������درة الوطنية على إدارة عمليات النفط، بينما كان 
الغرض من تشكيل الشركة الوطنية ستاتويل هو املشاركة التجارية في هذه 
العمليات. لذلك أوضح التقرير رقم 53 أنه من املتوقع أن حتصل »ستاتويل« 
على حصص كبيرة من االمتيازات نيابة عن احلكومة في املس������تقبل، وأنها 
كذلك ستتولى دورا مركزيا في اتخاذ القرارات وعمليات التشغيل مباشرة. 
في الوقت نفسه أكد التقرير أن الشركات النرويجية ستستمر في احلصول 
على حصص متصاعدة من مصادر النفط، بينما طمأن الش������ركات الدولية 

بوعدها دورا مهما في التنقيب واإلنتاج في الساحل القاري النرويجي.
وأوض������ح التقرير - كذلك - أن عملي������ة النروجة كانت تهدف إلى زيادة 
مشاركة الصناعة النرويجية في عمليات النفط، سواء أكانت على اليابسة 
أم بحرا. وإذا ما أخذنا في نظر االعتبار املبالغ الطائلة التي كانت تصرف 
عل������ى البضائع واخلدمات من قبل قطاع النفط في فترة التطوير فإنه كان 
م������ن املعقول أن حتاول احلكوم������ة الوطنية أن تضمن أكبر حصة ممكنة من 

هذه املبالغ للسوق احمللية بحيث تكون جزءا من االقتصاد الوطني.
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 لغرض حتقيق األهداف ذات االهمية األولى من التقرير 53، كان البد 
من االحتفاظ مببدأ الس������يطرة الوطنية على توقيت عمليات النفط. ويعني 
هذا بدوره أن حتتفظ الس������لطات بالكلمة األخيرة بخصوص أمرين مهمني، 
أوال: االحتفاظ ببعض الليونة فيما يخص احلقول التي ستطور، خصوصا 
توقيت تطويرها. في هذا املجال اقترح التقرير على احلكومة خيارا يدخل 
في العقود بحيث يضمن للسلطات حق تأجيل تطوير أي حقل ملدة أقصاها 
خمس س������نوات. ثانيا: أكد التقرير أن س������رعة العمليات س������تبقى معتدلة. 
وكمثال لذلك ذكر التقرير مس������توى إنت������اج ال يزيد على 90 مليون طن من 
النفط س������نويا يحقق في التسعينيات، بينما كان مستوى اإلنتاج املتوقع في 

الثمانينيات يتراوح بني 50 و60 طنا من النفط سنويا.
لهذا كانت سياس������ات التطوير املقترحة في التقرير رقم 53 مس������اندة 
للمب������ادئ واألهداف املذكورة أعاله. فقد أعط������ى التقرير األولوية لتطوير 
احلق������ول التي كان من املتوقع أن تؤدي إلى أحس������ن األرب������اح للمجتمع، أو 
للمش������اريع التي كانت معتمدة بعضها على بع������ض، أو تلك التي حتتاج إلى 
وس������ائل نقل مش������تركة، أو تلك التي كان من املتوقع أن تؤدي إلى حتس������ني 

استخالص الزيت بسبب استعمال األساليب الصحيحة.
وعل������ى الرغم مما كان متوقعا مبوجب التقرير الرقم 53 فإن احلكومة في 
تقريرها رقم 40 )1982 - 1983( رأت إعادة النظر في مستوى اإلنتاج املتوقع 

وقررت تعديله إلى ما ال يزيد على 60 مليون طن نفط في التسعينيات.

3 منو رصيد مصادر النفط  - 3
ف������ي بداية فترة التدعيم في الع������ام 1979 كان رصيد احتياطي الزيت 
على طول الساحل القاري النرويجي يقدر ب� 950 مليون متر مكعب، بينما 

قدر رصيد احتياطي الغاز ب� 800 مليار متر مكعب. 
ف������ي العام 1980 بعد أن أدت دورة الترخيص الرابعة إلى عدة اكتش������افات 
كبيرة ارتفع احتياطي الزي������ت والغاز مبقدار 600 مليون متر مكعب معادل من 
الزيت. وعند نهاية الع������ام 1984 ارتفع احتياطي الزيت إلى 1400 مليون متر 
مكع������ب، بينما ارتفع احتياط������ي الغاز إلى 2600 مليار مت������ر مكعب. ولقد كان 
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الحتياطي الغاز في حقل ترول أكبر التأثير في منو احتياطي الغاز. هذا وقد بلغ 
حجم املصادر املنتجة من الزيت والغاز في العام 1983 نحو 316 مليون طن من 

معادل الزيت، أو ما يساوي 376 مليون متر مكعب من معادل الزيت.
كان������ت الفترة ب������ني العام������ني 1980 و1986 مهمة جدا بالنس������بة إلى 
االكتشافات التي متت شمال خط العرض  62 درجة شماال. فقد متت في 
العام 1981، خصوصا العام 1984 عدة اكتشافات في منطقة هالتنبانكن 
من بينها حقل مدغ������ارد )1981( تيريهانس )1983(، دراوغن، هايدرون، 
سموربوك ونيورد )1984(. في الوقت نفسه متت اكتشافات مهمة للغاز في 
منطقة ترومسفالكه من بينها حقول إسكالدن )1981( الباتروس )1982( 

وسنووايت )1984(.
غي������ر أنه لم يُكتش������ف أي حقل عم������الق في الفترة بع������د العام 1985، 
ويعن������ي هذا أن القس������م األكبر من النمو الذي حدث ف������ي احتياطي الزيت 
والغاز مت عن طريق اكتش������افات يقل حجمها عن 40 مليون متر مكعب. في 
كلمة أخرى فإن العهد الذهبي لصناعة النفط الذي ابتدأ في الس������بعينيات 
واس������تمر إلى أوائل الثمانينيات كان على وشك النهاية، ما أدى إلى وجهات 

نظر وحتديات جديدة على مسرح القطاع النفطي.
لعله من اجلدير بالذكر هنا أن معظم االكتش������افات التي حققت خالل 
تلك املدة كانت حتتوي على كميات كبيرة نس������بيا من الغاز أدت إلى تأخير 
تطويره������ا. لذلك أصبح من الض������روري أن يتوصل املس������تثمر إلى طريقة 
س������ديدة الس������تعمال الغاز املصاحب للنفط. ومبا أن االكتشافات اجلديدة 
كان������ت تتم في مناطق ش������مالية أكثر بعدا من س������وق الغ������از األوروبية، في 
الوقت الذي كانت هناك كميات كافية من الغاز املكتشف في بحر الشمال، 
فلقد كان من الضروري التأني في إيجاد حل مناس������ب الستعمال الغاز من 
املناطق الشمالية اجلديدة. وعليه بدأت دراسات متعددة للنظر في مختلف 

اإلمكانات املتوافرة لتحقيق هذا الهدف.
ومما ال يقبل اجلدل أن اكتش������اف حقل ترول للغاز كان له وقع كبير 
على تطور العمليات في بحر الش������مال. فلقد اكتُش������ف احلقل في العام 
1979، غي������ر أن حتديد حجم احلقل بواس������طة آبار جديدة لم يتم حتى 
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العام������ني 1981 و1982، حيث تبني أن حجم الغ������از املثبت في احلقل 
يجعله عمالقا بني حقول الغاز. وباكتش������اف ه������ذا احلقل، أصبح بحر 
الش������مال مصدرا مهما الس������تيراد الغ������از من قب������ل دول أوروبا الغربية 

والدول اإلسكندنافية.

إنتاج الزيت والغاز في الساحل القاري النرويجي
زيت غاز املجموع

دل
معا

ن 
 ط

ون
ملي

إنتاج الزيت والغاز في الساحل القاري النرويجي
زيت غاز

دل
معا

ن 
 ط

ون
ملي

)الشكل - 10(: النمو في مصادر النفط في الساحل النرويجي القاري
في الفترة بني العامني 1967 و1987

)الشكل - 11(: استمرار النمو في إنتاج الزيت والغاز من الساحل القاري 
النرويجي في فترات التدعيم
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4 إدارة مصادر الغاز  - 3
3 - 4 - 1 االستفادة من الغاز النرويجي

مم������ا كان يبعث على القلق في هذه الفترة هو الفتور الذي كان ملحوظا 
في منو سوق الغاز في أوروبا الغربية، بالقياس إلى ما كان متوقعا من قبل 
معظم األخصائيني في النفط. ومن املمكن أن نصف السوق األوروبية للغاز 
في تلك الفترة بكونها س������وقا للمش������تري )مبعنى أن للمشتري تأثيرا كبيرا 
في فرض شروط الشراء(، ما جعل من الصعب التنبؤ باألحجام التي ميكن 

بيعها في التسعينيات والتوقيت احملدد ملثل هذا البيع.
لهذا كان من الطبيعي أن توظف النرويج جهودا كبرى في تسويق الغاز 
النرويجي ملختلف املش������ترين الذين كان من املمكن تش������خيصهم، سواء في 
اململكة املتحدة أو في أوروبا أو في الدول اإلس������كندنافية املقاربة للنرويج. 
وهكذا توصل البلد إلى بيع الغاز من حقلي فريغ وأودن إلى ش������ركة بريتش 
غاز العام 1980، بينما بيع الغاز من حقل فالهال في العام 1980 ملجموعة 

فيليبس التي أعادت بيعه إلى املشتري األوروبي لغاز أكوفيسك. 
ملدة طويلة كانت هناك أيضا محاولة لبيع الغاز من حقل شليبنر لشركة 
بريتش غاز. بعد مفاوضات طويلة بني األخيرة كمش������تر وس������تاتويل كبائع 
مت التوص������ل إلى صفقة لبيع الغاز م������ن احلقل إلى اململكة املتحدة. غير أن 
حكوم������ة اململكة املتحدة رفضت في العاش������ر من فبراي������ر من العام 1985 
التصديق على االتفاقية وقررت تصعيد وتدعيم عمليات اكتش������اف وتطوير 
الغاز في املناطق اخلاضعة حتت س������يطرتها في بحر الش������مال. ولقد أدى 
كل ذلك إلى إضافة ش������كوك جديدة إلى إمكانات تصدير الغاز من القطاع 

النرويجي في املستقبل.
قب������ل انتهاء فترة التدعيم، مت في الع������ام 1986 التوقيع على عقد لبيع 
الغ������از من حقل ترول - الذي كان وقتها أكبر عقد لبيع الغاز من الس������احل 
القاري النرويجي - مع مجموعة من الش������ركات األوروبية. ومن أهم ميزات 
ه������ذا العق������د وجود نصوص فيه تس������مح لبيع الغاز من حق������ول أخرى عدا 
ترول، وتوفر بذلك منفذا جتاريا للغاز املصاحب من حقول الزيت في بحر 
الش������مال. غير أن املش������تري اش������ترط أال تزيد حجوم الغاز املصاحب على 

3 (97-140).indd   106 10/31/11   11:04 AM



فترة التدعيم (1979 - 1986)

107

نس������بة معينة من مجموع الغاز املتعاقد عليه. في الوقت نفسه صدر القرار 
مبد أنبوب زيبايب، م������ا وفر زيادة ملحوظة في القدرة املتوافرة لنقل الغاز 

النرويجي إلى السوق األوروبية.

3 - 4 - 2 مفاوضات الغاز كجزء مهم من إدارة مصادر النفط
بعك������س الزيت، يعتم������د نقل الغاز على وجود األنابيب املناس������بة لذلك. 
لهذا الس������بب لم يكن هناك في الواقع أي منفذ لبيع كميات كبيرة من الغاز 
النرويجي غير الس������وق األوروبية بصورة عامة وسوق أوروبا الغربية بصورة 
خاصة. لألس������باب املذكورة أعاله أصبح تف������اوض النرويج على عقود بيع 
الغ������از، وعلى نقله عن طريق أنابيب خاص������ة، مهمتني حيويتني ليس فقط 

بالنسبة إلى إدارة مصادر الغاز بل إلدارة مصادر النفط بصورة عامة.

مفاوضات الغاز قبل العام 1973
ل������م تكن هناك أي متطلبات تعاقدية بخص������وص الغاز في العقود التي 
أبرم������ت قبل العام 1973، وأدى ذلك إلى إعطاء حاملي التراخيص احلرية 
ف������ي بيع الغاز ونقل������ه وفق احلاجة. وعليه ِبيع الغ������از الناجت من حقل فريغ 
لشركة بريتش غاز في العام 1973 وِبيع الغاز من حقل أكوفيسك )1973 
- 1979( عل������ى أس������اس عقود مت التف������اوض عليها بني الش������ركات املعنية 
مباش������رة. ومن اجلدير بالذكر هنا أن هذه العقود كانت تخص كل األحجام 
املتوافرة في احلقل املعني، بحيث ال ميكن بيع أي أحجام فائضة ملشتر آخر 
أو بيع غاز من حقول أخرى بالعقد نفسه إن لم يكن الغاز من أحد التراكيب 
اجليولوجية املرابطة )املالصقة( للحقل املعني. وعلى أس������اس هذه العقود 
أُنشئ أنبوبان خاصان أحدهما لنقل غاز فريغ إلى اململكة املتحدة، واآلخر 

لنقل الغاز من أكوفيسك إلى القارة األوروبية.
مبوجب الفقرة 33 من املرسوم امللكي 1965:

»ق���د يق���رر امللك إذا ما اقتضت املصلح���ة الوطنية ذلك أن ينقل 
النفط أو جزءا منه إلى أرض النرويج أو أن يخصص حامل الترخيص 

جزءا من حصته من اإلنتاج لتغطية احلاجة الوطنية...«.
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على أس������اس هذا النص اقترحت احلكومة في تقريرها الرقم 76 إلى 
البرمل������ان )1970 - 1971( كقاع������دة عامة، أن يُنَق������ل النفط من كل أنحاء 
الس������احل القاري النرويجي إلى أرض النرويج أوال. وقد أُِقر هذا االقتراح 

في الفقرة 34 من املرسوم امللكي للعام 1972 كاآلتي:
»ينق���ل النف���ط املنتج إلى أرض النرويج ما لم يوافق امللك مبوجب 

طلب على نقطة أخرى لنقل النفط«.
هذا وقد تقصدت السلطات أن جتعل هذا النص جاريا على االمتيازات 
القدمية، ما أدى إلى ضرورة عرض العقود التي وقعها حاملو التراخيص في 
حقلي أكوفيسك وفريغ على الس������لطات النرويجية للموافقة عليها. وكانت 
الش������روط التي فرضتها الس������لطات على حاملي العقود م������ن أجل املوافقة 

عليها أول خطوة في اجتاه السيطرة على عقود بيع الغاز.

مفاوضات الغاز من العام 1973 فما فوق
فيم������ا يخص االمتيازات التي منحت بني العامني 1973 و1978، تولت 
الش������ركة الوطنية س������تاتويل، بحكم متلكها ملا يقل عن 50٪ من احلصص، 
دور مفاوض������ة عق������ود بيع الغاز بالنياب������ة عن بقية الش������ركاء. غير أنه بعد 
فش������ل حاملي االمتيازات في التوصل إلى حل مقبول لنقل الغاز من حقلي 
ستاتفيورد وهاميدال، أصبح دور ستاتويل في رئاسة املفاوضات التي تخص 
عقود بيع الغ������از إجباريا في كل االمتيازات الت������ي منحت من العام 1979 
فصاعدا. وهكذا متكن حاملو التراخيص برئاسة ستاتويل من التوصل إلى 
حلول مقبولة أدت بدورها إلى حتقيق مش������روع أنبوب ستاتبايب باإلضافة 

إلى تطوير احلقلني املذكورين.
وعززت التجارب التي مرت بها الس������لطات، فيما يخص نقل الغاز من 
حقلي س������تاتفيورد وهاميدال، االعتقاد الذي كان س������ائدا في ذلك احلني 
من أنه ال بد من التنس������يق الدقيق بني بيع الغاز وتطوير ش������بكة نقل الغاز 
على طول الس������احل القاري النرويجي. وكان مبدأ التنسيق يعتبر ضروريا 
من وجهة نظر أخرى، وهي تقليل االس������تثمارات الالزمة ألنابيب النفط، 
وفي الوقت نفسه توفير بعض الليونة في البنى التحتية التي تساعد على 
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حتقي������ق التطوير األمث������ل بني حقول الزيت والغاز. م������ن أجل حتقيق هذا 
التنس������يق، شكلت السلطات جلنة ُس������ميت »جلنة األنابيب الرئيسية« في 
العام 1977، وُكلفِّت بتخطيط التطوير األمثل لشبكة نقل الغاز على طول 

الساحل القاري النرويجي.
وفي الع������ام 1983 عينت وزارة النفط والطاقة »جلنة الغاز« لتنس������يق 
كل الفعاليات املتعلقة بالغاز. غير أن اللجنة اس������تبدلت ب� »جلنة مفاوضات 
الغاز« في العام 1985 برئاس������ة ستاتويل وعضوية كل من نورسك هايدرو 
وساغا. السبب الرئيسي لهذا اإلجراء كان محاولة تقليل سيطرة ستاتويل، 
وفي الوقت نفسه خلق محيط أوسع، يشمل أكثر من شركة نرويجية واحدة، 
لتطوير الكفاءات في مفاوضات بيع الغاز. وعلى ضوء التجارب التي نتجت 
من خالل املفاوضات حول بيع الغاز من حقل ترول، قررت السلطات تطوير 
»جلن������ة مفاوضات الغاز« من جلنة تخدم مصالح امتيازات معينة فقط في 
أي حني، إلى جلنة ثابتة تخدم مصالح كل االمتيازات على الصعيد الوطني. 
وكان الهدف من هذا التغيير أن يكون دور اللجنة حياديا فيما يخص احلقل 
الذي س������يجهز حجوم الغاز املتعاقد عليها، تاركا للس������لطات املجال الكافي 
لتنسيق إنتاج الغاز بشكل يجمع بني: التطوير األمثل للحقول من جهة، أقل 

حرق ممكن للغاز وأعلى مستوى الستخالص الزيت من اجلهة األخرى.
من اجلدير بالذكر هنا أن ش������ركات النف������ط الدولية كانت تتذمر بعض 
الشيء من االجتاه الذي اختارته النرويج فيما يخص نقل الغاز، وباألخص 
أس������لوب بيعه. وحتديدا استاءت أكثر الش������ركات من الدور الرئيسي الذي 
ُمِنح للش������ركة الوطنية ستاتويل وللش������ركات الوطنية الثالث. بعد ذلك كان 
م������ن الواضح أن الش������ركات الدولية كانت حتبذ أن يُتَ������رك موضوع التعاقد 
ح������ول بيع ونقل الغاز للش������ركات املس������اهمة في كل امتي������از من دون تدخل 
من الس������لطات. وفيما يخص نس������بة امللكية في أجهزة نق������ل الغاز، عبرت 
الش������ركات الدولي������ة عن رغبته������ا في أن تكون هذه النس������بة متناس������بة مع 
حجوم الغاز التي تنقلها الش������ركات في األنبوب في أي وقت. غير أن هذه 
الش������ركات كانت تقدر في الوقت نفس������ه املبالغ الطائل������ة التي حتتاج إليها 
صناعة النفط من أجل تطوير حقول الغاز وإنشاء شبكة لتنقيته ونقله إلى 
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املشتري األوروبي. وكلما ابتعدت احلقول عن ساحل أوروبا الشمالي زادت 
التحديات وتكاليف التطوير والنقل. لهذه األس������باب كانت أغلب الشركات 
الدولية صامتة جتاه مبدأ تشكيل »جلنة مفاوضات الغاز« )أي تكوين جبهة 
متحدة في املفاوضات مع املشتري األوروبي(. غير أن هذه الشركات كانت 
في احلقيقة تس������تنكر عدم متثيلها داخ������ل اللجنة وغيابها عن املفاوضات. 
بعد حني قدرت الس������لطات وجهة نظر الش������ركات الدولي������ة وحاولت تغيير 
هيكل اللجنة على هذا األساس. ولقد متت هذه التغييرات في بداية الفترة 

املقبلة )الفصل ال� 3(.
أم������ا فيم������ا يخص رد الفعل من جهة املش������تري، فق������د كان هناك بعض 
التفاوت. فبالنس������بة إلى بعض املش������ترين كان من البديه������ي أن يُتعامل مع 
مؤسس������ات وطنية تتميز بدعم من الس������لطات بص������ورة تضمن الثبوت في 
جتهي������ز الغاز املتعاق������د عليه على املدى البعيد. غير أن������ه كان هناك بعض 
املش������ترين الذين فضل������وا انتظار البدء في االنفتاح الذي كانت الس������لطات 
األوروبي������ة تتحدث عنه في س������وق الغاز بالذات. كم������ا اتضح بعد حني أن 
الوقت الذي احتاجت إليه الس������لطات األوروبي������ة لتحقيق هذا االنفتاح في 

سوق النفط كان أطول كثيرا من املتوقع.
كما سبق ذكره أعاله تغير موضع الغاز في بحر الشمال بعد أن رفضت 
حكومة اململكة املتحدة عقد بيع الغاز من حقل شليبنر )10 فبراير 1985(. 
وفي غياب إمكانات ملموسة لبيع الغاز في املستقبل القريب، لم يكن هناك 
أي مج������ال إلدامة عمليات التطوير، ومن ثم إدامة مس������توى اإلنتاج، س������وى 
االعتماد على اكتش������افات الزيت التي كانت تنتظ������ر التطوير. غير أن مثل 
ه������ذا التطوير كان بدوره يعتمد على إيجاد مجاالت جديدة لتصريف الغاز 

املصاحب إلنتاج الزيت من هذه احلقول.
في الوقت الذي اكتشفت فيه كميات هائلة من الغاز في حقل ترول، 
أصبح من الواضح للس������لطات النرويجية أن الغاز من احلقول اجلديدة 
األق������ل حجما، خصوص������ا الغاز املصاحب للزي������ت، ال ميكن بيعه بصورة 
منفردة، وذلك لعدم اس������تعداد املش������تري لعرض أس������عار مناسبة. وأهم 
العوامل املس������ببة لذل������ك أن حجوم الغاز من حقول الغ������از الصغرى، أو 
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حج������وم الغاز املصاحب للزيت - التي تعتمد مبدئيا على اعتبارات إنتاج 
الزيت - ال تش������كل مصادر ثابتة لضمان جتهيزات يعتمد عليها املشتري 
ف������ي كل احلاالت. لهذا يكون س������عرها منخفضا بالنس������بة إلى الغاز من 

حقول الغاز احلرة.
غير أن وج������ود االحتياطيات الهائلة في ت������رول كان ميثل فرصة كبيرة 
ميكن اس������تعمالها لبيع احلقول الصغرى من الغ������از، أو الغاز املصاحب من 
حقول النفط. وعلى هذا األس������اس كان من املمكن أن تتفاوض الش������ركات 
النرويجي������ة على أس������اس ضمان ثبوت اإلنتاج من احلق������ول األصغر أو من 
الغاز املصاحب بواس������طة استعمال ترول ككفيل لتثبيت اإلنتاج ما أدى إلى 
زيادة األسعار املتعاقد عليها. وهكذا ُطوِّر عدد ال بأس به من حقول الزيت 
في الوقت املناس������ب الذي كان يتالءم مع االس������تغالل األمثل ملصادر الزيت 

بصورة عامة.

5 صعود أسعار الزيت وهبوطها  - 3
بعد االرتفاع املفاجئ في العامني 1973 و1974 بلغت أسعار الزيت 
قمتها في بداية الثمانينيات؛ ففي يناير من العام 1981 كان النفط يباع 
على اجلانب البريطاني من بحر الش������مال بس������عر ال يقل عن 40 دوالرا 
أمريكي������ا للبرميل. وبع������د أن الحظت منظمة أوبك ه������ذا التطور رفعت 
اململكة الس������عودية س������عر نفطها من 28 دوالرا إل������ى 34 دوالرا أمريكيا 
للبرمي������ل، وذلك في أكتوبر من العام 1981، وكان الضغط على أس������عار 
الس������وق احلرة ف������ي ذلك الوقت ف������ي تزايد، ما جعل م������ن الصعب على 
»أوب������ك« خالل العام 1982، وبصورة أكبر خالل العام 1983، أن تدافع 
عن أس������عارها الرس������مية. وفي مارس العام 1983 أعيد تسعير النفط 
الس������عودي إلى 29 دوالرا أمريكيا للبرميل، ثم إلى مستوى أقل من ذلك 

في ربيع العام 1985.
في هذه الفترة من تطور أس������عار الزيت كانت اململكة السعودية، بحكم 
كونها البلد الطليعي في تثبيت أس������عار الزي������ت، تعاني انخفاضا كبيرا في 
إنتاجه������ا من 9 - 10 مالي������ني برميل يوميا في العام������ني 1980 و1981، 
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إل������ى ما يقارب 2.2 مليون برميل يوميا في أغس������طس م������ن العام 1985، 
واس������تفاد املنتجون خارج أوبك من هذا التطور برفع مستوى إنتاجهم على 
حس������اب التقلص في إنتاج »أوبك«، ما أدى إلى تغيير جذري في سياس������ة 
اململكة الس������عودية من الدفاع عن أسعار الزيت إلى الدفاع عن حصتها في 
األس������واق العاملية. وهكذا بدأت اململكة الس������عودية، وم������ن بعدها الغير من 
أعضاء أوبك، زيادة إنتاجها بحيث انخفضت أسعار الزيت تدريجيا إلى 22 
دوالرا أمريكي������ا للبرميل. وتبع هذا التطور انخفاض مريع في العام 1986 
حيث انخفض سعر النفط من 22 دوالرا في يناير إلى 9 دوالرات للبرميل 
في يوليو من العام نفسه. هذا وكان سعر البرميل من زيت برنت في يونيو 

من السنة نفسها 9.45 دوالر أمريكي للبرميل.

3 - 6 رد الفع���ل االجتماع���ي واالقتص���ادي - إعادة النظر ف���ي ضرورة التحكم 
السريع في عمليات النفط

من املمكن وصف بداية الثمانينيات بالعهد الذهبي في تاريخ الصناعة 
النرويجي������ة. ليس فقط لتدفق االكتش������افات من دون فتور في ذلك احلني، 
بل أيض������ا لتزايد واردات النف������ط نتيجة ارتفاع مس������توى اإلنتاج من جهة، 
وارتفاع أس������عار الزيت من اجلهة األخرى. على س������بيل املث������ال ارتفع إنتاج 
النف������ط تدريجيا إلى ما يقارب 50 مليون طن من النفط املكافئ في الفترة 
م������ن 1980 إلى 1982، وكذلك تضاعفت عائ������دات النفط خالل العامني 
1980 و1981، ما ت������رك االنطباع اخلاطئ من أن هذا النهج االيجابي في 
اقتصاد النرويج سيس������تمر في املستقبل. وبالفعل دلت تصرفات الناس في 
هذه الفترة على تطرف في التفاؤل ال ش������ك في أنه يتعلق بتوقعات أوحاها 

وجود النفط في البلد.
وقد أدى التحس������ن االقتصادي العام، إضافة إلى منو القوة الش������رائية 
في القطاع اخلاص، إلى ازدياد حاد في االستيراد االستهالكي. من اجلهة 
األخرى اس������تمر االرتفاع في مستوى الرواتب والتضخم قياسا بالدول التي 
تتعامل مع النرويج، ما أدى إلى هبوط مؤسف في مستوى التصدير تسبب 

في هبوط االستثمار داخل االقتصاد الوطني النرويجي.
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وفيم������ا يخص النقاش السياس������ي ال������ذي كان يدور ف������ي البلد في هذه 
الفترة فلقد كان ميثل حتررا من بعض املفاهيم والشعارات التي طغت على 
السياسة النفطية في السبعينيات وأوائل الثمانينيات. لقد سبق أن حتدثنا 
عن مخاوف املاضي فيما يخص احتمال إضعاف الصناعات الوطنية نتيجة 
تضخم في الرواتب تس������ببه الصناعة النفطي������ة. غير أنه بدال من أن ينظر 
إل������ى الصناعة النفطية كعامل خارجي يهدد الصناعة الوطنية، متكن البلد 
من اس������تعمال الصناعة النفطية كمحرك إيجابي لالقتصاد الوطني. ليس 
ذلك فقط، بل اتضح لألكثرية أن اس������تمرار ه������ذا احملرك أصبح ضروريا 

لالقتصاد الوطني ومنوه.
متثلت هذه النظرة اجلديدة لصناعة النفط بصورة واضحة في التقرير 
رقم 40 )1982 - 1983( إلى البرملان حول »تطلعات ملس������تقبل الصناعة 
النفطي������ة في األمد القريب«. في هذا التقرير كتبت احلكومة أن متطلبات 
العمل في الصناعة النفطية ال متثل عائقا لنمو الصناعة النفطية باستثناء 
بع������ض املجاالت احمل������دودة التي تتطلب أيدي عاملة عل������ى درجة عالية من 
التخص������ص. باإلضافة إلى هذا أش������ار التقرير إلى ضرورة إعطاء األولوية 
للتنقيب والتطوير في املناطق الش������مالية من أجل تطوير هذه املناطق حاملا 

يتوافر األساس االقتصادي لذلك.
في العام 1982، وفي الوقت الذي بلغت فيه أسعار الزيت، وكذلك عدد 
اآلبار التنقيبية مستويات عالية، برز موضوع الفصل بني االستهالك احمللي 
وعائدات النفط أمرا. واعترفت السلطات في وقتها بأن البلد أصبح يعتمد 
عل������ى عوائد النفط، ولذلك فإنه أصبح مكش������وفا ألخط������ار التذبذبات في 
أس������عار الزي������ت أو أي عامل آخر قد يؤثر في مس������توى عوائد النفط. ومت 
تشكيل جلنة للنظر في املس������توى املثالي لعمليات النفط واقتراح إجراءات 

عملية حتمي البلد من التذبذبات غير املتوقعة في عوائد النفط.
وف������ي تقريرها للحكومة اقترحت اللجنة إنش������اء صندوق إليداع عوائد 
النف������ط حيث تس������تمر هذه العوائد ف������ي النمو ملصلحة األجي������ال القادمة. 
ويق������وم االقتراح عل������ى فصل ميزاني������ة الدولة عن هذا الصن������دوق؛ بحيث 
ينقطع أي اتصال مباش������ر لتأثير أسعار الزيت في االقتصاد الوطني. بهذه 
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الوسيلة أسهم االقتراح في حماية االقتصاد الوطني من العلل االقتصادية 
واالجتماعية التي قد تتس������بب في االعتماد على واردات النفط، خصوصا 

التذبذبات التي تتعرض لها هذه املوارد.
لعل أهم النتائج التي أدت إليها توصيات اللجنة هي التحرر من املخاوف 
التي قد تنتج عن تصعيد مس������توى عمليات النفط. ومما س������اعد على خلق 
هذا االرتي������اح هو وجود فاصل فعال بني إيرادات النفط واس������تعمالها في 

ميزانية الدولة. 

7 العالمات األولى للهبوط في عمليات النفط  - 3
من������ذ الع������ام 1985 فصاعدا ظه������رت في األفق إش������ارات تدل على 
تطورات غير مس������تحبة. ولعل أهم هذه اإلش������ارات الهبوط امللحوظ في 
معدل ازدياد االحتياطي املكتش������ف للنفط وبص������ورة خاصة الهبوط في 
ازدي������اد احتياطي الزيت الذي أصبح أبطأ بكثير مما كان عليه في بداية 
هذه الفترة. وعلى الرغم من توقيع عقد ترول للغاز في نهاية الفترة فان 
إمكان االس������تمرار في املستوى نفس������ه من عمليات تطوير احلقول على 
أس������اس حقول الزيت فقط بدا صعب املن������ال. وحتى لو كان ذلك ممكنا 
في األمد القريب فإن االس������تمرار على املعدل نفس������ه كان مشكوكا فيه، 

في ضوء النمو البطيء في احتياطي الزيت.
في ضوء هذه التط������ورات كان التصعيد التدريجي في عمليات التنقيب في 
املناطق الش������مالية من الساحل القاري النرويجي وسيلة مهمة لضمان مزيد من 
مصادر الزيت التي كانت تعتبر ضرورية الستدامة عمليات التطوير. لكن الفشل 
 (Barents Sea) في اكتش������اف احتياطيات جدي������دة من الزيت في بحر بارنت������ز
أصبح مصدرا جديدا للقلق في هذا الش������أن. أما فيما يخص االجتاه الس������لبي 
الثاني في األهمية فهو االنخفاض الهائل في أسعار الزيت خالل العامني 1985 
و1986، باإلضافة إلى هذا بدأ سعر الدوالر األمريكي في االنخفاض في نهاية 
الفترة، ما أدى إلى تدهور ملحوظ في ميزانية الدولة من منو إيجابي في العام 
1985 مبق������دار 25 مليار كرونة نرويجية إلى خس������ارة مبق������دار 41 مليار كرونة 

نرويجية في العام 1986.
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8 التحديات في مجال حتسني استخالص الزيت  - 3
3 - 8 - 1 حقن املاء في حقل أكوفيسك - مشروع رائد

اس������تمرت مس������اهمة حقل أكوفيس������ك ملجمل إنتاج النفط في النرويج 
في االرتفاع طوال الس������بعينيات والثمانينيات. غير أنه كان هناك أمر مهم 
يتعلق بتحسني استخالص الزيت من هذا احلقل، وهو كيفية منع استمرار 
االنخفاض في الضغط في املكمن نتيجة لإلنتاج. كان من املعروف في ذلك 
الوقت أن انخفاض الضغط حتت مستوى معني قد يؤدي إلى ضياع حجوم 
كبيرة من الزيت بس������بب إحاطته������ا بالغاز من كل اجلوان������ب داخل املكمن. 
باإلضاف������ة إل������ى هذا كان من الواضح أنه من املمكن حتاش������ي ضياع بعض 
الزيت، وفي الوقت نفس������ه حتاش������ي الهبوط في مستوى اإلنتاج عن طريق 
حق������ن الغاز أو امل������اء في املكمن بحيث مينع هذا اس������تمرار االنخفاض في 

ضغط املكمن.
وكان معروف������ا منذ البداية أن حقن الغاز املصاحب إلنتاج الزيت من 
احلقل كان يعتبر أجنع الوس������ائل لتحسني اس������تخالص الزيت. غير أنه 
كان������ت للغاز قيمته التجارية، خاصة بعد أن دخلت مجموعة الش������ركات 
املس������ؤولة )مجموعة فيليبس( عن احلقل في عقد لبيع الغاز املصاحب 
للس������وق األوروبية في مرحلة مبكرة من اإلنتاج. ولم يس������مح التش������ريع 
النرويج������ي بح������رق الغاز فيما ع������دا احلاالت االضطراري������ة أو لفحص 
املنش������آت ملدة قصيرة قبل استعمالها لإلنتاج. وعلى سبيل التحديد فإن 
التش������ريع النرويجي كان مينع حرق الغاز ف������ي حالة هبوط حجوم الغاز 
التي يطلبها املش������تري عن تلك التي كان������ت تنتج مصاحبة للزيت في أي 
حني. وكان ذلك يعني في الواقع - أن يُقلَّل مستوى إنتاج الزيت لتحاشي 
حرق الغاز املصاحب الفائض حلاجة مش������تري الغاز، ما يعني خس������ارة 

حلاملي الترخيص وللدولة.
 له������ذا قررت مجموعة فيليبس نص������ب مضخات للغاز قادرة على حقن 
الغاز في مكمن أكوفيس������ك على الرغم من الضغط العالي السائد في هذا 
املكمن. وبحكم وجود هذه املضخات في احلقل على أي حال، قررت مديرية 
النفط النرويجية بعد نقاش طويل مع املش������غل )شركة فيليبس( حقن حجم 
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معني م������ن الغاز كحد أدنى ف������ي املكمن، وذلك بغ������رض تأخير االنخفاض 
ف������ي الضغط، على أمل إيجاد وس������يلة أخرى للحف������اظ على الضغط. هذا 
ومت حس������اب احلجم األدنى حلقن الغاز بطريقة مكنت املش������غل من احترام 
كل التزاماته جتاه مش������تري الغاز. غير أن تأثير هذا اإلجراء في حتس������ني 

االستخالص كان من دون شك محدودا.
لهذا الس������بب أصبح حقن املاء موضع اهتم������ام متزايد من قبل كل من 
مجموعة فيليبس ومديرية النف������ط النرويجية. وعلى الرغم من التخوفات 
من أن املاء قد يؤدي إلى تهشيم هيكل صخور املكمن الهشة، أبدت التجارب 
املختبري������ة أن حقن امل������اء يؤدي إلى نتائ������ج إيجابية فيما يتعلق بتحس������ني 
اس������تخالص الزيت، من دون أن يؤدي إلى إضعاف رصانة صخور املكمن. 
مع هذا كان هناك بعض التحفظات فيما يتعلق بالدور الذي تلعبه الشقوق 
املتع������ددة في املكمن وتأثيرها في كفاءة امل������اء في دفع الزيت من كل أجزاء 
الصخور املكمني������ة. وألجل فحص هذه املخ������اوف والتحفظات قرر حاملو 
الترخي������ص إجراء فحص طليعي ف������ي احلقل في العام 1970، حيث يحقن 
املاء في زاوية محددة من اجلزء األسفل للمكمن. وابتدأ الفحص فعال في 
مارس من العام 1981 وانتهى في يوليو من العام 1984، بعد أن أثبت أنه 
من املمكن حتس������ني استخالص الزيت بواسطة حقن املاء من دون أي نتائج 

سلبية للمكمن.
ف������ي هذه األثناء كانت هن������اك جهود قائمة في مج������ال البحوث تخص 
املكام������ن الطباش������يرية ف������ي النرويج والدمن������ارك وبقية ال������دول األوروبية 
الش������مالية. وكان اله������دف من هذه البحوث هو وضع أس������اس علمي موثوق 
لتحسني نسبة اس������تخالص الزيت من هذه الصخور إلى ما هو أحسن من 
االستنزاف الطبيعي الذي كان يؤدي إلى نسبة تتراوح بني 15 و20٪ فقط 

)انظر الفقرة 10 - 2 - 1(.
وعلى الرغم من النتائج املش������جعة التي ذكرت أع������اله، كانت مجموعة 
فيليبس تشعر بأنه لم يزل هناك عنصر مخاطرة تقنية ال يستهان به فيما 
يتعلق بتطبيق حقن املاء على كل حقل أكوفيسك. بعد نقاش بني املجموعة 
والوزارة توصلت السلطات إلى بعض اإلجراءات الضريبية كوسيلة ملشاركة 

3 (97-140).indd   116 10/31/11   11:04 AM



فترة التدعيم (1979 - 1986)

117

بعض هذه املجازفة التقنية بني الش������ركات والسلطات. وهكذا مهد الطريق 
لبداية مش������روع حقن املاء على كل حقل أكوفيس������ك في العام 1987، ولعل 
أهم جانب لنجاح هذا املش������روع هو أنه من دون ش������ك مثال رائع ملا ميكن 
حتقيقه من حتس������ني في استخالص الزيت عن طريق التعاون املشترك بني 

الشركات والسلطات احلكومية.
أما عن احلدث اآلخر في أكوفيسك فكان يتعلق بانخفاض الضغط في 
املكمن. في 26 من نوفمبر الع������ام 1984 أبلغت مجموعة فيليبس مديرية 
النفط النرويجي������ة ألول مرة بوجود انخفاض ملحوظ في قعر البحر. وفي 
31 من ديس������مبر توصلت املجموعة إلى أن هذا االنخفاض يقدر بنحو 3.8 
أمت������ار. كذلك كان املعدل الس������نوي لهذا االنخفاض يق������در ب� 0.4 إلى 0.5 
متر س������نويا، وأن هذا املعدل ف������ي طريقه إلى الهبوط ف������ي املدة األخيرة. 
من اجلدير بالذكر هنا أن منصات اإلنتاج كانت قد بدأت تقارب مس������توى 
اخلطر، إذ اس������تمر االنخفاض على املعدل نفسه، ما أدى إلى جهود كبيرة 

إليجاد حل لهذه املعضلة.
وف������ي الع������ام 1985 أصرت الس������لطات على حق������ن 25٪ من الغاز 
املصاحب في املكمن كوس������يلة لتأخير االنخفاض ريثما تتهيأ األطراف 
املعنية إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحس������ني املوقف وحتاشي املزيد 

من التحديات.
وفي العام 1987 أنفقت فيليب������س ما يزيد على 400 مليون دوالر 
أمريكي من أجل أن ترفع ست منصات اإلنتاج مبقدار 6 أمتار. وأثارت 
العملية كثيرا من االهتمام، خصوصا أنها تطلبت نحو 15 ألف شخص 
وأكثر من 100 رافع هيدروليكي متمكن من رفع 700 طن. غير أنه لم 
ميكن رفع خزان النفط ومنصة التصفية، وبدال من هذا اضطر املشغل 
إلى إنش������اء حائط كونكريتي جس������يم حول هاتني املنشأتني حلمايتهما 

من األمواج.
وبحل������ول العام 1992 بل������غ انخفاض قعر البحر نح������و 6 أمتار. ولقد 
أوضح������ت مديرية النف������ط النرويجية أنها قد جتد نفس������ها مضطرة إلى 
إغ������الق العمليات في العام 1995 إذا ل������م تتوافر حتى ذلك احلني خطة 
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جديدة إلعادة تطوير احلقل على أساس التطورات التي حدثت بخصوص 
االنخف������اض في قعر البحر. وهكذا قدمت مجموعة فيلبس خطة جديدة 
لتطوير احلق������ل، وقد ُطبِّقت بني العامني 1994 و1998، وش������ملت هذه 
اخلط������ة عدة منص������ات وأنابيب جديدة بلغ������ت كلفتها 3 ملي������ارات دوالر 
أمريك������ي، ما أدى إلى حتس������ن بالغ في كل من الس������المة، وطاقة اإلنتاج، 

واستمرارية اإلنتاج واجلدوى االقتصادية.
وفي صيف العام 2003 وافقت السلطات النرويجية على إنشاء منصة 
جدي������دة )4M/2( بتكلفة 8.1 مليار كرون������ة نرويجية. وكان من املتوقع أن 
ت������ؤدي هذه املنصة إلى زي������ادة في اإلنتاج في العام 2005، هذا وتس������تمر 
مجموعة فيليبس في دراس������ة وحتضير مش������اريع أخرى لتحسني اجلوانب 
التش������غيلية في احلقل مبا في ذلك: منصات لرؤوس اآلبار، منصة جديدة 
للفندق في العام 2010، تنس������يق العمليات، املزيد من املراقبة من اليابسة 

وإزالة املنشآت القدمية من احلقل.
ف������ي اخلالصة نس������تطيع القول إنه نتيجة لكل اإلج������راءات التي ذكرت 
أعاله فقد تغيرت نسبة االس������تخالص في أكوفيسك من 17٪ في البداية 

إلى ما يقارب أو يزيد على ٪50.

3 - 8 - 2 حتسني االستخالص في حقل ستاتفيورد
كم������ا كان حقل أكوفيس������ك أهم احلقول في الس������بعينيات، أصبح حقل 
س������تاتفيورد أهم احلقول املنتجة في الثمانينيات والتس������عينيات. ولعل أهم 
التحديات التي جابهت املس������تثمرين في تطوير س������تاتفيورد هو ما إذا كان 
م������ن املمكن حقن املاء وبالتالي حقن الغاز في املكامن املختلفة، من دون أن 
يؤدي هذا احلقن إلى تسرب املاء أو الغاز إلى الطبقات أو أجزاء الطبقات 
املنتج������ة للزيت. ولهذا فقد تن������اول هذا املوضوع دراس������ات وافية من قبل 

املستثمرين ومديرية النفط النرويجية.
من اجلدير بالذكر هن������ا أن كثيرا من التجارب التي مت احلصول عليها 
في حقل أكوفيسك أثبتت فائدتها في تصميم تطوير ستاتفيورد. فقد كانت 
اخلطة النهائية لستاتفيورد تتطلب احلفاظ على الضغط في املكمن األعلى 
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)برينت( بواسطة حقن املاء، بينما يجري احلفاظ على الضغط في املكمن 
األسفل )ستاتفيورد( بواسطة حقن الغاز القابل لالندماج بالزيت. لقد كان 
من املعروف في ذلك الوقت أن كلتا هاتني الطريقتني كانت محفوفة ببعض 
املجازف������ة، ما كان يتطلب كثيرا من اخلبرة املهنية. لهذا أخذت الس������لطات 
على عاتقها، بالتعاون مع الش������ركات، أن تسعى إلى تدريب جيل جديد من 
مهندس������ي النفط على درجة عالية من التخصص. وهكذا أُعطيت األولوية 
لهذا اجلهد في جامعات ستافانغر، أوسلو وتروندهامي. ولقد أسهم طالب 
هذه اجل������والت كثيرا في جناح عمليات احلقن في س������تاتفيورد وغيره كما 

كان متوقعا.
وبحكم املعرفة بغزارة املنطقة املجاورة حلقل ستاتفيورد، ارتأت مديرية 
النف������ط النرويجي������ة أن يكون هناك إمكان إلضاف������ة املزيد من اآلبار بحيث 
ميك������ن حفر آبار كافية إلنت������اج الزيت من األطراف البعي������دة للحقل. ولقد 
أثبتت التجارب - فيما بعد - أن هذه اإلمكانات اإلضافية كانت مهمة جدا 

في استخراج الزيت من أطراف احلقل.
وم������ن املواضي������ع األخ������رى التي نوقش������ت بصدد خط������ة تطوير حقل 
س������تاتفيورد موضوع عدد اآلبار املتوافرة ف������ي تصميم املنصات، وما إذا 
كان العدد كافيا الستخراج أكبر حجم ممكن من الزيت والغاز. وقد أدى 
النق������اش إلى زيادة عدد اآلبار، وه������و ما أثبتت التجارب أنه كان ضروريا 
لتحقيق النتائج احلس������نة. باإلضاف������ة إلى ذلك، ارت������أت مديرية النفط 
النرويجية أن يتمكن املشغل من حفر آبار مائلة إلى 70 درجة من احملور 
العامودي. ولتحقيق هذا الهدف قررت مجموعة س������تاتفيورد البداية في 
مش������روع مشترك بني عدة شركات لدراسة هذا املوضوع. ولقد كان هذا 
املشروع بداية لكثير من املشاريع التي أدت إلى تطوير ملحوظ في احلفر 

في اجتاه أفقي.
ال ش������ك في أن جناح مش������روع حقن الغاز، من دون النتائج الس������لبية التي 
كان يُخَشى منها، شجع بدوره على املزيد من مشاريع حقن الغاز في الساحل 
الق������اري النرويجي. وم������ن اجلدير بالذكر هنا أن قابلي������ة الغاز على االندماج 
بالزيت في املكمن س������اعدت كثيرا في جناح العملية. أما عامل النجاح الثاني 
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في كل من مشاريع حقن املاء والغاز فهو املراقبة الدقيقة التي قام بها املشغل 
حلركة أسطح السوائل داخل املكمن. هذا باإلضافة إلى املرونة القصوى في 

تكييف أساليب العمل للتفاوت غير املتوقع في مزايا املكمن.

3 - 8 - 3 حتسني االستخالص في حقل غولفاكس
أشارت املسوح الزلزالية، معززة ببيانات اآلبار التي حفرت مبدئيا، إلى 
أن هذا احلقل يتميز بتعقي������دات ملحوظة في كل من التركيب اجليولوجي 
والتفاوت الكبير في طبيعة صخور املكامن. واعترافا بهذا التعقيد توصلت 

اجلهات املعنية إلى أهمية أن يكون تطوير احلقل على مراحل.
ب������دأ اإلنتاج من املرحلة األولى للتطوير ف������ي العام 1986، حيث متكن 
املشغل من أن يحافظ على جدول اإلنتاج املخطط على الرغم من كثير من 
املفاجآت في طبيعة املكمن في أثناء حفر آبار اإلنتاج. وقد ُطبِّق اس������تعمال 
حق������ن املاء في املكمن كوس������يلة لتعزيز الضغط محققا نس������بة توقع عالية 

الستخالص الزيت تقارب ٪45.
وبع������د أن أُِعيد النظر في القطاع الش������رقي للحقل عل������ى ضوء التجارب 
املفاجئة في املرحلة األولى لإلنتاج قرر املستثمرون البداية في املرحلة الثانية 
من التطوير في العام 1984، وبدأ اإلنتاج من هذه املرحلة في العام 1989.
ه������ذا وقد بدأ املش������غل س������تاتويل بالتعاون م������ع بقية حامل������ي االمتياز 
والسلطات احلكومية في عدة مشاريع للبحوث والتطوير من أجل احلصول 
على تفهم أحس������ن لطبيعة املكمن، وباألخ������ص التفاوت في مزاياه وتراكيبه 

اجليولوجية، لغاية حتقيق نسبة أعلى الستخالص الزيت.

3 - 8 - 4 حتسني االستخالص في أوسبرغ
كان م������ن املق������رر في البداي������ة أن تعتمد طريقة االس������تخالص في هذا 
احلقل على حقن املاء لتعزيز الضغط في املكمن. غير أن امليالن البالغ في 
طبقات حجر الرمل املكمنية وسمكها حمل املسؤولني بعد حني على تفضيل 
حقن املواد الكيماوية في املكمن، ما أدى إلى إضافة نصب خزانات للمواد 

الكيماوية (E.O.R chemicals) إلى خطط منصة اإلنتاج.
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غير أنه مع حتسن فهم طبيعة صخور املكمن وتركيبها اجليولوجي بدأت 
األف������كار تتجه إلى أن حقن الغاز س������يؤدي إلى نس������بة أعلى لالس������تخالص. 
املشكلة كانت تتعلق بتوفير حجوم كافية، حلقن الغاز في هذا احلقل الكبير. 
ومبا أن حجوم الغاز املصاحب من احلقل لم تكن كافية أصبح من الضروري 
إيجاد مصادر أخرى للغاز. وهكذا بدأ التفكير يتجه إلى احتمال اس������تعمال 
حقل ترول للغاز على الرغم من كون ذلك متفائال للغاية. وتلخص هذا احلل 
بكل بس������اطة في نقل الغاز غير املنقح مس������افة تقارب 50 كيلومترا غربا من 

حقل ترول إلى حقل أوسبرغ، وحقن هذا الغاز في املكمن هناك.
املعضلة الكبرى في هذا املش������روع كانت تتمثل في عمق قاع البحر في 
حقل ترول الذي بلغ 300 متر حتت س������طح املاء. وألجل إيجاد حل مناسب 
شرعت نورسك هايدرو في مشاريع متعددة توجت في النهاية بالنجاح في 
مشروع توغي (Troll Oseberg Gas Injection TOGI)  الذي اعتمد على 

استعمال إنشاءات مغمورة باملاء ومثبتة في قعر البحر.
ومع ذلك، فإن الصعوبات التعاقدية واإلدارية كانت ال تقل تعقيدا وحدة 
ع������ن التحديات التقنية. فمن أجل إقن������اع كل األطراف املعنية )بائعي الغاز 
في حقل ترول ومش������تري الغاز في حقل أوس������برغ( بجدوى هذا املش������روع 
الطليع������ي كان من الض������روري تقبل مفاوضات طويلة األم������د. غير أنه بعد 
جهود متواصلة من قبل الش������ركات املعنية بالتعاون مع الس������لطات استطاع 

اجلميع حتقيق مشروع حقن الغاز في أوسبرغ.

3 - 8 - 5 الصراع الستغالل طبقات الزيت الرقيقة في حقل ترول
ال ش������ك في أن اكتش������اف حقل ترول للغاز كان حدث������ا مهما في تاريخ 
النف������ط في النرويج، خصوصا ألنه مهد الطري������ق لبيع الغاز املصاحب من 

كثير من حقول الزيت كما سبق ذكره في القسم 3 - 4 أعاله.
ال شك أيضا في أن حقل ترول مع احتياطيه البالغ 1.5 تريليون متر مكعب 
من الغاز هو أكبر حقل للغاز في الس������احل الق������اري النرويجي حتى اآلن. وهو 
كذلك أكبر حقل للغاز في أوروبا بحرا، ويعتبر من أكبر حقول الغاز في العالم 
بحرا. وتغطي مس������احة احلقل أربع رقع ترخيص منحت األولى منها في العام 
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1979 إلى مجموعة تتكون من س������تاتويل، شل )كمشغل( ألف، نورسك هايدرو، 
كونوك������و وتوتال. وبعد أن ثبت وجود الغاز في احلق������ل وحددت أطرافه قررت 
الس������لطات في الع������ام 1983 منح الرقع الثالث املتبقية إلى كل من الش������ركات 
النرويجية الثالث )س������تاتويل، ونورس������ك هايدرو وساغا(. وكانت الدوافع لهذا 
املنح تتلخص أوال في رغبة الس������لطات في دعم الش������ركات الثالث، اقتصاديا 
وتقنيا، وفي الدرجة الثانية ضمان التأثير الوطني في القرارات املتعلقة بتطوير 

وإنتاج هذا احلقل العمالق وتأثيره في إدارة مصادر النفط بصورة عامة.
بع������د قليل من االكتش������اف األول في ترول اتضح للمس������ؤولني أن هناك 
حتت طبق������ة الغاز طبقة رقيقة من الزيت يتفاوت س������مكها بني القطاعات 
املختلفة في التركي������ب اجليولوجي لترول. ففي القطاع الغربي للحقل يبلغ 
سمك الطبقة بني 22 و27 مترا، بينما ال يتعدى سمك الطبقة في القطاع 
الش������رقي أكثر من 5 أمتار. أما في القطاع األوسط فيتراوح سمك الطبقة 
ب������ني 11 و14 مترا. ومن البداي������ة كان موضوع اجلدوى االقتصادية لطبقة 
الزيت موضعا للجدل احلاد بني املعنيني، س������واء بني الش������ركات املختلفة أو 

بينها وبني السلطات احلكومية مع مديرية النفط النرويجية في الطليعة.
واجلدير بالذكر هنا أنه في وقت النظر في خطة تطوير حقل فريغ في 
بداية الس������بعينيات لم يكن للس������لطات أي خيار في قبول توصيات املشغل، 
فيم������ا يخص عدم جدوى محاولة إنتاج طبقة الزيت الرقيقة )نحو 5 أمتار 
في الس������مك( في هذا احلقل، وذل������ك ألنها أرق بكثير مم������ا ميكن إنتاجه 
جتاريا. غير أن ميزات طبقة الزيت في حقل ترول كانت أفضل من تلك في 
حقل فريك. بالنظر إلى هذا وإلى حجم احتياطي النفط الهائل في ترول، 
فقد كانت الس������لطات مصممة على إعطاء طبق������ة الزيت في ترول فرصة 
كافية لتقييمها وإنتاجها. لهذا أكدت الس������لطات على الش������ركات املساهمة 
في ترول أنها )الس������لطات( لن تقتنع بتعجيل إنتاج الغاز على حساب الزيت 
ما لم تتوافر أدلة قاطعة تثبت من دون أي ش������ك، أن إنتاج الزيت أمر غير 
مجد جتاريا. ولقد أثار هذا التأكيد قلقا ش������ديدا بني بعض الشركات التي 
كانت تخش������ى تدهور اقتصاديات احلقل نتيجة لهذا التمسك )غير املجدي 

وغير العملي في رأيها( بضرورة إنتاج الزيت من احلقل.

3 (97-140).indd   122 10/31/11   11:04 AM



فترة التدعيم (1979 - 1986)

123

وحاولت الش������ركات املرخصة أن تبرر وجه������ة نظرها بتأكيد أن أعماق 
املياه الصعبة في احلقل، إضافة إلى رقة طبقات الزيت، متنعان أي جدوى 
اقتصادية إلنتاج الزيت. وحاولت أيضا االدعاء بأن تكاليف اإلنتاج من املياه 
العميقة في حد ذاتها قد تهدد االستثمار التجاري للغاز من دون احلاجة إلى 
تعقيد األمور ومضاعفة املجازف������ة باإلصرار على إنتاج الزيت. في النهاية 
استنتجت الش������ركات أن كال من املجازفات والش������كوك حول إنتاج الزيت، 

والتأخير الناجت عن ذلك، سوف يقلل من قيمة حقل ترول التجارية.
وأج������رت مديرية النف������ط النرويجية بحوثا متنوعة لكي تقتنع بنفس������ها 
مب������ا إذا كان إنتاج الزيت، عل������ى الرغم من املخاط������ر التقنية واالقتصادية 
الت������ي حتف بهذا اإلنت������اج، ممكنا عمليا وجتاريا. م������ن جملة هذه البحوث 
التي أجرته������ا املديرية كانت حول صالبة الصخور امليكانيكية لرمل املكمن 
واجل������دوى التقنية حلفر آبار أفقية )كما أُثبت حينها في مش������روع ش������ركة 
ألف الفرنسية املسمى روسبو ماري(، وكذلك متانة آبار اإلنتاج األفقية إذا 
م������ا حفرت بني الغاز واملاء. وفي تقيي������م عام في ربيع العام 1982 توصلت 
مديري������ة النفط النرويجية إلى أن احتمال اس������تخراج الزيت من حقل ترول 

كان في تقدم ملحوظ من الناحية التقنية.
بع������د اعتبار وجه������ات النظ������ر املختلفة للقضي������ة، قررت مديري������ة النفط 
النرويجية أن تش������كل فريقا ثابتا داخل املديرية يعمل في دراسة شاملة حلقل 
ت������رول واخليارات املوجودة إلنتاج الزيت بصورة جتارية. وقد أثبتت نتائج هذه 
الدراسة املخاوف األولى من أن اقتصاديات إنتاج الزيت ستضمحل بسرعة إذا 
ما سمح بإنتاج الغاز قبل الزيت. كذلك أثبتت النتائج أنه من املمكن إنتاج الغاز 
مبدئيا من ش������رق ترول من دون أن يؤدي ذلك إلى هبوط مباش������ر في الضغط 
في بقية أنحاء احلقل. غير أن الدراسة أثبتت كذلك وجود اتصال في الضغط 
بني شرق ترول وبقية قطاعات حقل ترول. وفي حالة إنتاج حجوم ملحوظة من 

شرق ترول فسوف يؤثر هذا سلبا في طبقة الزيت بعد بضع سنني.
وأش������ارت الدراسة، كذلك، إلى أن التأثير في طبقة الزيت سيكون أكثر 
وأسرع بكثير لو ابتدأ إنتاج الغاز من القطاع الغربي أو القطاع األوسط من 
حقل ترول. نتيجة لذلك طلبت السلطات من حاملي الترخيص أن يستمروا 

في البحث عن حل إلنتاج الزيت قبل اقتراح إنتاج الغاز من احلقل.
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بعد كثير من املش������اورات اتضح للسلطات أن حاملي الترخيص كانوا في 
طريقه������م إلى قبول الب������دء في إنتاج الزيت والغاز م������ن القطاع الغربي لترول 
)حي������ث طبقة الزيت أكثر س������مكا( كمرحلة أولى لتطوير احلق������ل لغاية إنتاج 
الغاز. غير أنهم اس������تمروا في إصرارهم على أن إنتاج الزيت من بقية أجزاء 
احلق������ل ما زال غير جتاري. ومع هذا حافظت مديرية النفط النرويجية على 
موقفها الس������ابق بأن على حامل������ي التراخيص أن يثبتوا، ع������ن طريق اإلنتاج 
التجريبي في آبار مناسبة، عدم جدوى اإلنتاج من طبقة الزيت في القطاعني 
الغربي واألوس������ط قبل أن تنظر املديرية في أي خطة للتطوير تتحاشى إنتاج 
الزيت. كذلك أوضحت املديرية أن موافقتها على إنتاج الغاز ستبقى مشروطة 

بقبولها خلطة يقدمها حاملو الترخيص إلنتاج طبقة الزيت.
لعل������ه من اجلدير بالذكر، في هذا املجال، أن مديرية النفط النرويجية 
كانت في ذلك الوقت مهتمة كثيرا بتقنية حفر اآلبار األفقية. وكانت املديرية 
متلهفة للنظر في ما ميكن أن حتققه هذه اآلبار في مجال مضاعفة اإلنتاج 
من مكامن يصعب فيها االستمرار في اإلنتاج العالي عن طريق آبار عمودية 
أو مائل������ة. لهذا كان من الطبيعي أن يتجه اهتمام املديرية إلى فوائد اآلبار 
األفقية بالنس������بة إلى اقتصاديات طبقة الزيت الرقيقة في ترول. ومن أجل 
االستفادة من اخلبرات الدولية - التي كانت طليعية في ذلك الوقت - عقدت 
املديرية ندوة تقنية حول احلفر األفقي في ستافانكر يومي 21 و22 أبريل 
م������ن العام 1988، حضر الندوة خبراء ب������ارزون من كل أنحاء العالم طلبت 
املديرية منهم أن يتحدثوا عن الفوائد املتوقعة من اس������تعمال اآلبار األفقية 
في الس������احل القاري النرويجي. على ضوء اآلراء والتجارب التي جاءت في 
ه������ذه الندوة تيقنت املديرية من أنه ال بد حلاملي الترخيص في حقل ترول 
من النظر بتمعن في اس������تعمال اآلبار األفقية كوسيلة لتحسني اقتصاديات 
اس������تخراج طبقة الزيت الرقيقة في حقل ت������رول. ولقد عبرت املديرية عن 
رأيها هذا بصورة غير رس������مية حلاملي الترخيص، وطلبت منهم بالتحديد 

أن يقوموا بخطة جتريبية إلنتاج طبقة الزيت بواسطة آبار أفقية.
وبالفع������ل كان لآلبار األفقي������ة تأثير كبير في دعم الثق������ة بإمكان إنتاج 
طبقة الزيت الرقيقة بصورة جتارية. فلقد دلت نتائج اإلنتاج التجريبي في 
القطاع الغربي من ترول على أنه من املمكن إنتاج الزيت ملدة طويلة من دون 
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زيادة ملحوظة في نسبة الغاز التي تنتج مع الزيت. وهكذا ازداد األمل في 
أن توفق عمليات اإلنتاج املوس������عة في كل احلقل بالنجاح، على األقل فيما 
يتعلق بقابلية إنتاج الزيت بصورة مس������تمرة وملدة وافية من الزمن، قبل أن 

تزداد نسبة الغاز أو املاء في اإلنتاج.
بعد اإلنتاج التجريبي الالحق الذي أجري في القطاع الوس������طي لترول 
اقتن������ع حاملو التراخيص بأن إنتاج الزيت من الطبقة الرقيقة أصبح ممكنا 
ع������ن طريق اآلب������ار األفقية، وأنه من الضروري االس������تمرار في التعمق في 
هذا املش������روع. وسرعان ما اتضح للجميع أن التحدي الرئيسي في مشروع 
اإلنتاج يكمن ف������ي إمكان حتديد مواقع الصخور الرملية املش������بعة بالزيت 
بص������ورة دقيقة كافية متك������ن آلة احلفر من اختراقها بص������ورة دقيقة متنع 
تس������رب الغاز أو املاء إليها في أثناء اإلنتاج. وتبعت هذا االس������تنتاج جهود 
جيولوجي������ة وجيوفيزيائية متمرس������ة أدت في النهاية إل������ى حتديد املناطق 
املالئمة حلفر اآلب������ار األفقية املنتجة للزيت في كل أنحاء احلقل. ومتيزت 
هذه املناطق بتوافر ما يكفي من الس������مك واملس������احة لطبقة الزيت بحيث 
تك������ون كافية لدعم اإلنتاج بصورة اقتصادية. ويعني هذا أنه حتت مثل هذه 
الظروف املالئمة فإنه كان من املمكن حفر آبار أفقية متنع تسرب الغاز أو 
املاء مع الزيت لوقت طويل يبرر االس������تثمار. وهكذا متكنت الشركة املشغلة 
لعمليات إنتاج الزيت - نورس������ك هايدرو - بواسطة املسح الزلزالي الدقيق 
والتفسير اجليولوجي املتقدم، إضافة إلى إتقان احلفر األفقي على مستوى 
في منتهى الدقة، من إقناع بقية الش������ركات املشاركة في ترول من أن إنتاج 
الزيت من طبقة الزيت الرقيقة في هذا احلقل كانت على وش������ك أن تكون 

جناحا تشغيليا مرموقا في الصناعة النفطية.
إن مس������اهمة نورس������ك هايدرو كمش������غل إلنتاج الزيت ف������ي حقل ترول 
أصبحت اآلن متثل خطوة عمالقة في الطريق لتحسني استخالص الزيت. 
وألجل توضيح أهمية املساهمة التي ميثلها زيت ترول بالنسبة إلى إجمالي 
إنت������اج الزيت النرويجي، يكفي القول إن ت������رول كان ينتج 385 ألف برميل 
يوميا ف������ي العام 2002، مما كان ميثل 27٪ م������ن مجموع إنتاج الزيت في 

النرويج في تلك السنة.
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3 - 8 - 6 برامج البحوث والتطوير املشتركة
نُفذت أربعة برامج للبحوث والتطوير خالل الثمانينيات والتس������عينيات 
مبواضي������ع تخص أوجها مختلفة من حتس������ني اس������تخالص الزيت. في كل 
البرامج األربعة شارك كل من مديرية النفط النرويجية وكثير من الشركات 
العامل������ة في النرويج وفق الرغبة. ملعرف������ة مزيد عن هذه البرامج والفوائد 

التي ترتبت عليها يرجى النظر في القسم 10 - 2 أدناه.

3 - 8 - 7 أمور أخرى تتعلق بإدارة مصادر النفط
باإلضافة إلى املسائل التي تخص السيطرة على سرعة عمليات النفط 
كانت هناك مس������ائل أخرى متعددة ذات أهمية في إدارة مصادر النفط في 
النرويج. ومن املس������ائل التي شغلت السلطات في هذه الفترة ميكن التطرق 

موجزا إلى ما يلي:

املوازنة بني الزيت والغاز
كما س������بق ذكره أع������اله، أدى اجلمود الذي طغى على س������وق الغاز بعد 
توقيع االتفاقية مع االحتاد السوفييتي لتجهيز أوروبا بالغاز، إلى اضطرار 
النرويج إلى اس������تعمال كثير من احتياطي الزيت من أجل مواصلة عمليات 
تطوير احلقول على املستوى املرغوب. على ضوء هذا االعتماد املتزايد على 
مصادر الزيت خالل الفترة، كان النمو البطيء في اكتش������اف مصادر الزيت 
مثيرا لكثير من القلق خشية أال يكون كافيا لهذا الغرض. كذلك كان صغر 
أحجام احلقول املتبقية لالكتش������افات في ه������ذه الفترة مصدرا آخر للقلق. 
له������ذا اجته اهتمام صناع������ة النفط في النرويج الى كيفية تقليل مس������توى 
التكلفة والسبل التي ميكن استخدامها لتحسني اجلدوى التجارية للحقول 
الصغرى. ألسباب سبق شرحها أعاله لم تكن هذه األمور موضعا لالهتمام 

الكبير في الفترات السابقة التي متيزت باحلقول العمالقة والكبرى.
أصبح واضحا للس������لطات في هذه الفترة أن������ه ال بد للنرويج في األمد 
البعيد من احلصول على حصة ملحوظة من س������وق الغاز األوروبية متكنها 
من التحول من فترة اعتماد على الزيت إلى فترة اعتماد متزايد على الغاز. 
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والذي جعل هذا التحول أكثر صعوبة، في ذلك الوقت، هو اعتماد النرويج 
على أس������عار عالية نسبيا لتبرير بناء البنى التحتية الالزمة لنقل الغاز عبر 
س������احلها القاري الطويل إلى أسواق الغاز األوروبية. باإلضافة إلى تكاليف 
النقل، وكان معروفا لدى اجلميع أيضا أن تطوير احلقول الكبيرة في شمال 
النرويج تطلب تكاليف أعلى بكثير من مثيلتها بني احلقول في بحر الشمال 

بصورة عامة )راجع كذلك التعليقات حتت 3 - 4 أعاله(.

االستغالل األمثل للبنى التحتية
ك������رد فعل طبيعي لتزايد التكلفة ف������ي عمليات النفط، كان هناك تأكيد 
ُملح على ضرورة استعمال الطاقات واإلمكانات املتوافرة في البنى التحتية 
املعاصرة كوس������يلة لتقليل التكاليف في املش������اريع اجلدي������دة. ومع هذا كان 
هناك إدراك كاف للمخاطر التي قد تنتج من ربط املزيد من مصادر الزيت 
والغاز بالبنى التحتية نفس������ها، حيث قد يتضاعف مقدار الضرر في حالة 
تعرض البنى التحتية للحوادث والكوارث، على الرغم من اإلجراءات احلثيثة 
لتجنبها. لهذا كانت السلطات تفكر في دراسة الفوائد واملساوئ من وجهة 
نظر البلد بصورة عامة، باإلضافة إلى جدوى االس������تثمار االقتصادي الذي 
كانت تقوم به الش������ركات. لهذا الغرض بدأت مديرية النفط النرويجية مبا 
سمته »دراسات إقليمية«، حيث كانت االكتشافات غير املطورة تدرس ليس 
فق������ط في إطار احلقول املنفردة، بل أيضا في إطار البنى التحتية املتوافرة 
في ذلك اإلقليم، من أجل إيجاد حلول محسنة تقلل تكاليف اإلنتاج من دون 

أن يضيف ذلك إلى عنصر املجازفة.

املوازنة بني بحر الشمال واملناطق الشمالية
من بني مس������ائل التخطيط األخرى التي كان������ت موضعا لكثير من النقاش 
كان موضوع اخليار بني تطوير املناطق الشمالية أو تطوير بحر الشمال. وعلى 
الرغم من عدم وجود حقول معينة جاهزة للتطوير في املناطق الواقعة ش������مال 
بحر الشمال كانت هناك، على أي حال، ضغوط سياسية تطالب بتطوير بعض 
احلقول، حتى لو كان ذلك يؤدي إلى نس������بة أقل من األرباح للش������ركات والبلد 
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قياسا ببحر الشمال. ومن الواضح أن التكاليف الهائلة إلنشاء بنى حتتية لنقل 
الغاز إلى السوق األوروبية كانت متثل أهم العراقيل التي ال ميكن جتاوزها من 
دون أن تتواف������ر كميات وافرة جدا من مصادر الغاز التي قد تس������هم في تقليل 
مع������دل التكلفة. من اجلانب اآلخر كان تطوير أي اكتش������اف يعتمد على األقل 
جزئيا على وجود بنى حتتية كافية لنقل الغاز. وحتى بالنسبة إلى حقول الزيت 

كانت هناك ضرورة ملحة إليجاد مخرج مناسب لتصريف الغاز املصاحب.

املصادر الهامشية
برز اهتمام الس������لطات مبا يس������مى »املصادر الهامش������ية« ألول مرة في 
التقرير الس������نوي ملديرية النفط النرويجية في العام 1983، وعبر التقرير 
ع������ن بعض القلق فيما يتعلق بضرورة اإلس������راع ف������ي تطوير بعض املصادر 
في الوقت املناس������ب، وخاصة احلقول التي أطلق عليها اصطالح »املصادر 
احلساس������ة زمنيا«. واس������تُعمل هذه االصطالح ألول م������رة لوصف مصادر 
نفطية في اكتش������افات صغيرة احلج������م يعتمد تطويرها على االس������تعمال 
اجلزئ������ي لبنى حتتية في احلقول املجاورة والتي يس������تمر اإلنتاج منها لعدد 
محدود من الس������نني. اجتهت تخوفات الس������لطات في هذا الصدد إلى انه 
بعد أن تزال منش������آت اإلنتاج من احلقول املجاورة ستكون تكاليف استثمار 
املصادر الهامش������ية بالغة إل������ى درجة متنع من تطويره������ا نهائيا. هذا وقد 
تطور اس������تعمال اصطالح »املصادر احلساسة زمنيا« ليشمل نوعا آخر من 
املصادر الهامش������ية، وهي مصادر النفط ف������ي حقول مجاورة للبنى التحتية 
ميكن استخراجها إذا كان من املمكن االستمرار في استعمال البنى التحتية. 
وكذلك استُعمل االصطالح ليش������مل مصادر الزيت اإلضافية في أي حقل 

.)IOR( والتي ميكن استخراجها باستعمال طرق حتسني االستخالص

متى تستطيع السلطات التأثير في خطة تطوير احلقل؟
في التقرير السنوي ملديرية النفط النرويجية للعام 1983 كتبت املديرية 
أن فرص������ة الس������لطات للتأثير فعليا في تطوير أي حقل ه������ي أكبر بكثير في 
املراح������ل األولى من اتخاذ القرارات. وكان ذلك يعني أنه على الس������لطات أن 
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تأتي مبقترحاته������ا وتوصياتها في مرحلة مبكرة من التخطيط حيث ما زالت 
الش������ركات املشاركة تبحث عن احس������ن احللول وتنظر في مختلف اخليارات. 
ف������ي الواقع، فإن أي اقتراح للتغيير إذا ما أتى بعد اتخاذ القرار س������يزيد من 
تكاليف التطوير أو اإلنتاج، خصوصا إذا كان االقتراح في اجتاه آخر يختلف 
عن خطة التطوير األصلية. ولكون احلكومة شريكا مهما في عملية االستثمار 
فإنه من املفضل أن تأتي اقتراحات السلطات في وقت مبكر من التخطيط.

9 تشريعات النفط  - 3
3 - 9 - 1 قانون النفط في 1 يونيو 1985

حتى منتصف الثمانينيات كانت تشريعات النفط مركزة على خلق املبادئ 
األساسية للتحكم في عمليات النفط على الساحل القاري النرويجي. لهذا 
ع مبدئيا على ش������كل مراسيم ملكية. وكانت هذه  ارتأت الس������لطات أن يُشرَّ
تصدر ملعاجلة احتياجات معينة، تبلورت مع تطور العمليات، بحيث أصبحت 

في حاجة ماسة إلى التشريع. 
ومتيز األس������لوب النرويجي في التش������ريع بأنه كان يتعمد تأجيل عملية 
التش������ريع بق������در اإلمكان للتأكد م������ن وجود تفهم عمي������ق لطبيعة العمليات 
واالحتياج������ات التش������ريعية الناجتة عن ه������ذا التفهم. لذل������ك كان االجتاه 
النرويج������ي يفضل االنتظار إل������ى ذلك احلني الذي تبلغ في������ه احلاجة إلى 
التشريع درجة الضرورة. وكانت الفرضية هنا أنه عند ذلك الوقت سيكون 
البلد قد اكتس������ب ما فيه الكفاية م������ن التجارب واخلبرة في العمليات التي 

هي موضع التشريع، بحيث تزول احلاجة إلى تعديل التشريع الحقا.
ميكن القول إن النرويج اس������تفادت في الواقع من سياستها املبنية على 
التأني في عملية التش������ريع املتعلق بالنفط خالل الستينيات والسبعينيات. 
غير أنه في بداية الثمانينيات، بعد عشرين عاما من التجارب في مختلف 
مراح������ل العمليات النفطية، كان الوقت قد آن لتوطيد تش������ريع النفط على 
ش������كل قانون ش������امل للنفط والغاز. وكان من الطبيعي أن يحتوي مثل هذا 
القانون على كل املراحل في عمليات النفط، من مسوح التنقيب األولية إلى 
إزالة اإلنش������اءات من احلقول. وكذل������ك كان من الضروري أن يكّون القانون 

األساس العام الذي تستند عليه بقية التشريعات الثانوية والتفصيلية.
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وهكذا كلفت الس������لطات جلنة خاصة القتراح مسودة للقانون استمرت 
ف������ي أعمالها لعدة س������نني قبل أن تق������دم توصياتها إلى ال������وزارة. بعد هذا 
أرس������لت الوزارة كاملعتاد مس������ودة القانون إلى قائمة من الهيئات احلكومية 
والشعبية واألهلية التي لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات النفط، 
طالبة من هذه املؤسس������ات أن تعلق على مسودة القانون وتتقدم مبقترحات 
لتحس������ينها. ولم يُس������ن القانون من قبل البرمل������ان النرويجي حتى األول من 

يونيو 1985.
 

3 - 9 - 2 تأثير قانون 1985 في مديرية النفط النرويجية
من أهم التحس������ينيات املتوقعة من أي قانون ش������امل ه������و توضيح وحتديد 
واجب������ات وصالحيات املؤسس������ات احلكومية املختلفة. ونتيج������ة لقانون 1985 
منحت مديرية النفط النرويجية صالحيات أوضح وأوس������ع، على س������بيل املثال 
فيما يخص الس������المة والعناية بالبيئة. وكان ذلك يعني - في الواقع - ضرورة 
إعادة النظر في كثير من األنظمة السائدة، لغرض التأكد من أنها تعكس القانون 

اجلديد بصورة صحيحة وفي الوقت نفسه أنها متناغمة ومتكاملة مع بعضها.
باإلضافة إلى هذا كان من الضروري أن تُصاغ األنظمة اجلديدة بصورة 
تفتح املجال لإلب������داع في إيجاد احللول اخلالق������ة التي أصبحت ضرورية 

إلدامة العمليات على الساحل القاري النرويجي.
كذلك خلق القانون بعض احلاجة إلى إعادة النظر في التشكيل الداخلي 
ملديرية النفط النرويجية الذي كان يقتضي التجديد بعد ما ال يقل عن 12 
س������نة من تأسيس املديرية. وأدت هذه العملية إلى حتقيق بعض التغييرات 

في اجلهاز الداخلي للمديرية في العام 1986.

10 تطور الشركات الوطنية النرويجية  - 3
3 - 10 - 1 إتقان دور التشغيل

في بداية الثمانينيات كان الوضع العام على الساحل القاري النرويجي 
يبدو مثاليا لتحقيق السياسات الوطنية التي اقترحتها السلطات في التقرير 
رقم 53 للبرملان. فلقد اس������تمر احتياطيا الزيت والغاز في االرتفاع خاصة 
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بعد النتائج احلس������نة التي أعقبت الدورة الرابع������ة للترخيص. من الناحية 
األخرى كان س������عر النفط في تصاعد مس������تمر بع������د االرتفاعني الكبيرين 
ف������ي العام������ني 1973 و1979، وكذلك أثبتت كل من الش������ركتني الوطنيتني 
ستاتويل ونورسك هايدرو، في ذلك الوقت، قدرتهما على تولي دور املشغل 
في مرحلة التنقيب، بينم������ا كان البلد يتنفس الصعداء بعد أن أثبت قدرته 
عل������ى إدارة عمليات النفط من الناحيتني اإلدارية والسياس������ية، على الرغم 

من التخوفات األولية.
وعل������ى الرغم من أن النرويج كانت قد اس������تثمرت مبال������غ طائلة بحكم 
مشاركتها التجارية املباشرة في عمليات النفط والغاز فإن األرباح الصافية 
كانت تتدفق بغزارة متصاعدة، خاصة بس������بب األس������عار العالية التي كانت 
سائدة في ذلك احلني. غير أن حماية االستثمارات الوطنية، سواء السابقة 
أو الالحق������ة منها، كانت تقتضي وجود مؤسس������ات وطنية قادرة على تأدية 
مهماته������ا بكف������اءة مبوجب اخلطة الوطنية الش������املة. وكذل������ك كانت كفاءة 
الش������ركات الوطنية عامال مهما في الس������يطرة الوطنية على سرعة واجتاه 
عملي������ات النفط، باإلضافة إلى إش������راك الصناع������ة النرويجية في تقدمي 

البضائع واخلدمات لعمليات النفط على الساحل القاري النرويجي.
من الناحية األخرى كانت هناك حاجة واضحة إلى استمرار الشركات 
العاملي������ة على الس������احل القاري النرويجي تتلخص أس������بابها فيما يلي: أوال 
توفي������ر التنويع في التجارب واآلراء، ثانيا توفير أس������اس للمقارنة بني أداء 
الش������ركات املختلفة وثالثا املس������اهمة مع املؤسس������ات الوطنية في مقاسمة 
عبء االس������تثمار. لكل هذه األسباب أعلنت الس������لطات عن كون الشركات 
العاملي������ة جزءا مهما من الصناع������ة النفطية في النرويج وش������ريكا مرغوبا 

للشركات الوطنية.
غي������ر أن حتقيق األهداف الوطنية املش������ار إليها أع������اله كان يقتضي أن 
تتط������ور الش������ركات الوطنية في كل مراحل عمليات النف������ط من التنقيب إلى 
تس������ويق منتجات النفط. وبعد أن أثبتت الشركات الوطنية جدارتها كمشغل 
ف������ي مرحلة التنقيب أصبح من الضروري، في أس������رع وقت ممكن، أن تثبت 
الشركات الوطنية جدارتها أيضا في مرحلتي التطوير واإلنتاج. غير أنه كان 
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من األفضل بالنس������بة إلى السلطات أن تتولى شركة وطنية مسؤولية املشغل 
لهاتني املرحلتني املهمتني تدريجيا، وذلك للتأكد من اكتساب الكفاءة الالزمة. 
من الوس������ائل التي استعملتها السلطات لتحقيق هذا الهدف كان االتفاق مع 
املش������غل الدولي على أن يتم حتويل دور املش������غل إلى شركة وطنية بعد فترة 
يُتَفق عليها في العق������د. وكان من املفضل أن يتم التحويل بعد إمتام عمليات 
التطوير وبداية اإلنتاج. واس������تُعملت هذه الطريقة في حقل ستاتفيورد حيث 
مت حتويل دور املشغل إلى الشركة الوطنية ستاتويل من املشغل األول موبيل. 
وكذلك استُعملت الطريقة في حقل ترول فيما يخص دور املشغل للغاز حيث 

تولت ستاتويل دور املشغل من شل بعد إمتام عمليات التطوير.
كرد فعل للحوادث القليلة التي تعرضت لها عمليات النفط على الساحل 
القاري النرويجي طالب الرأي العام باملزيد من التشدد فيما يخص متطلبات 
التأهيل للمش������غلني. ولضمان حسن األداء بعد تولي الشركات الوطنية دور 
املش������غل في مرحلة اإلنتاج ألول مرة، قررت الس������لطات تعيني شركة عاملية 

مرموقة ك� »مساعد تقني« للشركة الوطنية.
كان من املتفق عليه أن تتولى كل من ستاتويل ونورسك هايدرو دور املشغل 
في مرحلة اإلنتاج في أقرب فرصة. وعلى إثر القرار مبنح دور املش������غل في 
حقل غولفاكس لستاتويل في العام 1981 )راجع الفقرة 2 - 2 - 2( قررت 
السلطات في العام 1982 حتويل دور املشغل في حقل أوسبرغ من ستاتويل 
إلى نورس������ك هايدرو. في 1984 منحت الش������ركة الوطنية الثالثة ساغا دور 
املش������غل في الرقعة 34/7 حيث اكتُش������ف حقل سنورة وحقول أخرى الحقا. 

ولقد وافق البرملان النرويجي على تطوير حقل سنورة في العام 1988.
بعد اكتشاف الغاز والزيت في ترول داخل الرقعة 32/2 في العام 1979 
أصب������ح م������ن الواضح أن احلقل ميتد إلى ثالث رق������ع مجاورة وهي 31/3، 
31/5 و31/6، بع������د حوار سياس������ي كان يتعلق بكيفية توزيع املس������ؤوليات 
واحلصص بني الشركات النفطية الوطنية قرر البرملان النرويجي في العام 
1983 منح الرقع الثالث إلى كل من س������تاتويل ونورس������ك هايدرو وس������اغا. 
وكذل������ك قرر أن مينح دور تطوير الغاز إلى س������تاتويل، ودور تطوير الطبقة 

النفطية الرقيقة إلى نورسك هايدرو.
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صادف تولي الشركات النرويجية الوطنية دور املشغل للحقول في مرحلة 
اإلنت������اج ازديادا مصاحبا في عمليات النفط كنتيجة لدورة الترخيص الرابعة. 
وأدى ه������ذان التياران إلى تصاعد ملحوظ في حاج������ة الصناعة النفطية إلى 
أي������د عاملة ميكن تدريبها على هذه العمليات، ما أدى إلى عجز س������د احلاجة 
بالنسبة إلى بعض االختصاصات مثل اجليولوجيا واجليوفيزياء واحلفر واللحم 
املعدني...إل������خ. وعل������ى الرغم من أن التغلب على النق������ص كان ممكنا بصورة 
مؤقتة، فإن إزالة العجز في االختصاصات املذكورة على النطاق الوطني كانت 
تتطلب زمنا أطول. وسرعان ما أدى هذا العجز إلى حملة تذمر بني املؤسسات 
التي لم تس������تطع إيقاف فقدان اختصاصييها ملؤسسات أخرى قادرة على منح 
روات������ب أعلى. وعانت مديرية النفط النرويجية بالذات من هذا العجز، وذلك 
لعدم متكنها من منافسة الشركات فيما يتعلق مبستوى الرواتب. ولم حُتل هذه 
ل نظام الروات������ب في مديرية النفط النرويجية، بحيث  املش������كلة إال بعد أن ُعدِّ

أصبح أكثر مرونة من بقية اجلهاز احلكومي )راجع القسم 3 - 2 - 1(.

3 - 10 - 2 تعديالت في دور ستاتويل
طوال الستينيات والسبعينيات كان هناك اتفاق سياسي في البلد حول 
ضرورة تطوير الش������ركة الوطنية ستاتويل بأسرع وقت ممكن إلى آلة فعالة 
ميكن للبلد اس������تعمالها في سبيل حتقيق أهدافه داخل قطاع النفط. لهذا 
اس������تمرت ستاتويل، بحكم كونها ش������ركة حكومية 100٪، في التمتع بكثير 
من الفوائ������د التي ميكن للحكومة كمالك للمصادر، منحها خالل سياس������ة 
التراخي������ص. وش������ملت هذه الفوائد - على س������بيل املثال - منح س������تاتويل 
حصص������ا عالية في مختلف التراخيص وإعفاء س������تاتويل من دفع حصتها 
م������ن التكاليف في مرحلة التنقيب (carried interes) ومنح الش������ركة حرية 
اخليار في زيادة حصتها بدرجات عالية كلما ارتفع مستوى اإلنتاج اليومي 

.(sliding scale shares) في الرقعة املعنية
ومادامت أهمية القطاع النفطي كانت متواضعة بالقياس إلى االقتصاد 
النرويجي بصورة عامة، لم يكن هناك أي داع للقلق بشأن النفوذ الذي بدأ 
يتجمع في أيدي س������تاتويل. غير أن االرتفاع في مستوى اإلنتاج وفي أسعار 
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الزيت والتطلعات املذهلة إلى أرباح س������تاتويل في املس������تقبل، كل هذا أثار 
تساؤل بعض السياس������يني عما إذا كانت هذه املبالغ الطائلة ستخضع حقا 

لسيطرة السلطات السياسية في البلد.
باإلضافة إل������ى هذا كانت س������تاتويل، بحكم متلكه������ا أغلبية احلصص 
في أغلب التراخيص، الش������ريك املس������يطر على األغلبية في القرارات التي 
كانت تؤخذ من قبل مجموعة الش������ركات املختلفة. ويعني هذا أن ستاتويل 
كانت في الواقع تؤثر مباش������رة في قرارات من الصعب تغييرها أو رفضها 
سياس������يا. لهذا كان من املمكن االدعاء بأن س������يطرة س������تاتويل على عملية 
التصوي������ت كانت تعيق الش������ركات الدولية في تق������دمي وجهات نظر مختلفة 

داخل مجموعات التراخيص.
على ضوء كل الظروف الواردة أعاله توصلت احلكومة، باملش������اورة مع 
البرملان، إلى حل وس������ط فيما يتعلق مبمارسة حصة احلكومة املباشرة في 
عملي������ات النف������ط. مبقتضى هذا احلل تغير دور س������تاتويل إلى دور جتاري 
بح������ت من دون أي مهمات إدارية أو فوائد جتارية ناجتة عن إضافة حصة 
احلكومة املباش������رة إلى حصة ستاتويل. ولقد ُوِصف هذا احلل في التقرير 
رقم 73 )1983 - 1984( بأنه حل س������وف يس������تمر العمل فيه على الرغم 
من التغيرات في ظروف العمل أو في االجتاه السياس������ي. ونص احلل على 
أن ستاتويل ستستمر في العناية باألمور اإلدارية اليومية التي تتعلق بحصة 
احلكومة املباش������رة في مرحلتي التطوير واإلنتاج، كما كانت احلال سابقا. 
غير أن احل������ل اقتضى أربعة حتديدات مهمة لصالحيات س������تاتويل ميكن 

تلخيصها كاآلتي:
- أوال، من أجل حتديد منو ستاتويل االقتصادي تقرر أن يُفَصل متاما 
بني حصة احلكومة وحصة س������تاتويل من ريع النف������ط، بحيث تودع األولى 

مباشرة في خزينة الدولة بينما تُودع األخيرة لستاتويل.
- ثانيا، تق������رر كذلك إلغاء االمتيازات التي أُعطيت إلى س������تاتويل 
س������ابقا فيما يخ������ص اإلعفاء من تكالي������ف اإلنتاج واخلي������ار في زيادة 
احلص������ص مع تزايد معدل اإلنتاج واالحتف������اظ بها فيما يتعلق بحصة 

احلكومة فقط.
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- ثالثا، م������ن أجل تلطيف الدور املهيمن لس������تاتويل في التصويت على 
القرارات داخل مجموعات الش������ركات قرر البرملان تغيير شروط التصويت 
بحيث ال ميكن لس������تاتويل وحدها احلصول عل������ى أغلبية األصوات. ويعني 
هذا أنه من الضروري التخاذ أي قرار احلصول على أغلبية الش������ركات في 
املجموعة بغض النظر عن مجموع نس������ب حصصهم. غير أن ستاتويل في 
حاالت خاصة تستطيع أن تستعمل حصة احلكومة املباشرة بكاملها إذا ما 
طلب الوزير منها ذلك. بإمكان الوزير نظريا أن يفعل ذلك بحكم كونه ممثال 
ملجلس أصحاب األس������هم لستاتويل، غير أنه يقتضي عليه عمليا أن يحصل 
على أكثرية في البرملان قبل إصدار مثل هذا األمر لستاتويل. بعبارة أخرى 
كان بإمكان س������تاتويل أن تس������تعمل احلصة الكاملة للحكومة في التصويت 
ولك������ن فقط إذا اقتضت املصلحة الوطنية العلي������ا ذلك. وهكذا ضمن هذا 
احلل أن ستاتويل ال تستطيع استعمال أغلبية األصوات احلكومية ألغراض 

شخصية أو حزبية.
- رابعا، قرر البرملان توس������يع جلنة مفاوض������ات الغاز بحيث تتكون من 
ستاتويل ونورسك هايدرو وس������اغا، بينما احتفظت ستاتويل بدور الرئاسة 

في املفاوضات.
ونتيجة للتغييرات املدرجة أعاله، قررت احلكومة - كذلك - تقوية اجلهاز 
احلكومي وباألخص وزارة املالي������ة، ووزارة النفط ومديرية النفط النرويجية. 
وفي العام 1985 تسلمت األخيرة زيادة ملحوظة في كادرها تبلغ 30 منصبا 
جدي������دا. وكان عدد املوظفني ف������ي مديرية النفط النرويجية قد ازداد من 50 

موظفا في العام 1973 إلى 319 موظفا في العام 1985.

11 الثورة التقنية  - 3
اس������تمر االجت������اه التقني الذي يتمثل في منصة أكوفيس������ك في احللول 
التقنية التي اس������تُخدمت في حقلي فريغ وستاتفيورد. في البداية كان من 
املفروض أن تكون منصة اإلنتاج في ستاتفيورد B مجرد نسخة من املنصة 
املوحدة التي أُنش������ئت في س������تاتفيورد A، وكانت األخيرة تتكون من ثالثة 
طوابق جتمع بني مهمات احلفر واإلنتاج والسكن. وبُنيت عن طريق حتوير 
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املنص������ة التي كان من املقرر نصبها في حقل بريل )B في اجلزء البريطاني 
من بحر الش������مال( لكي تالئم متطلبات حقل ستاتفيورد. ولم يتسع املجال 
إلجراء تغييرات جوهرية في التصميم، وذلك رغبة في تعجيل بداية اإلنتاج 

من حقل ستاتفيورد الغزير.
وصادف إمتام تصميم منصة ستاتفيورد B بعد فترة زمنية قصيرة من 
حادثة مؤسفة في بحر الشمال النرويجي، حيث حتطمت منصة »الكساندر 
ش������الند« في عاصفة مرعبة مسببة خسارة كبيرة في األرواح. وتركت هذه 
احلادثة بالطبع رد فعل رهيب عند الرأي العام ما حمله على اس������تنكار أي 

عمل ميكن أن يؤدي إلى إعادة هذا الدرس املرير في املستقبل.
في أوساط مديرية النفط النرويجية كانت هناك مخاوف بشأن النتائج 
املتوقع������ة في حالة حدوث نكب������ة في منصة موحدة األغ������راض كتلك التي 
أُنشئت في ستاتفيورد A، من األكيد أن النتائج املريعة في مثل هذه احلالة 
س������وف ال تنحصر في فقدان األرواح بل ستؤدي أيضا إلى إيقاف عمليات 
النف������ط لفترة طويلة من الزم������ن. ومعنى هذا أن النتائج الس������لبية للنرويج 

ستكون أكثر من أي طرف معني آخر.
مع األس������ف الش������ديد أثبتت األحداث بعد مدة وجيزة أن هذه املخاوف 
كان������ت مبررة عندما احترقت منص������ة بايبر ألفا عل������ى اجلانب البريطاني 
من بحر الش������مال مس������ببة الكثير من الضحايا واألض������رار. وأدى احلادث 
إلى تش������ديدات في جوانب متعددة م������ن الفعاليات على اجلانب البريطاني 
من بحر الش������مال، بينما توق������ف النقد العنيف املوجه إل������ى مديرية النفط 

.B النرويجية بسبب موقفها من ستاتفيورد
بع������د النظر في جوانب الس������المة م������ن منصة س������تاتفيورد B، توصلت 
مديرية النفط النرويجية في رسالة أرسلتها إلى حاملي الترخيص إلى أنها 
ال تستطيع املوافقة على اجلمع بني مهمة السكن وبقية املهمات املوحدة في 
املنصة التي كانت حتتوي على ثالث طبقات. وقوبلت هذه الرس������الة بردود 
فعل قوية من قبل حاملي الترخيص ادعوا فيها أن القرار سيؤدي إلى زيادة 
باهظة في التكاليف من دون أي س������بب، ألن الش������ركات املعنية كانت واثقة 
بسالمة التصميم في ستاتفيورد B، وتبع هذا الرد نقاش طويل بني حاملي 
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الترخي������ص ومديرية النف������ط النرويجية نتجت في النهاية عن حتس������ينات 
مقبولة في التصميم بحيث متكنت املديرية من إقرار األخير. مبوجب هذا 
التحس������ني مت تقليل سعة معاملة الزيت اخلام بصورة ملحوظة، إضافة إلى 
تقسيم املنصة إلى مناطق سالمة منفصلة كليا ما أدى إلى ضمان السالمة 
بص������ورة أفضل. هذا وقد مت بناء ونصب منصة س������تاتفيورد بطابقني وبدأ 

اإلنتاج منها في العام 1981.
في بقية عمليات التطوير في س������تاتفيورد استمر التركيز على حتسني 
الس������المة، حتسني محالت العمل والسكن، تنفيذ مشاريع البناء والسيطرة 
على التكاليف. وعلى أساس تصاميم املنصات الثالث املذكورة أعاله استمر 
تطور تقنية منصات اإلنتاج إلى ما يش������ار إلي������ه في صناعة النفط باجليل 

الثاني من املنصات.
في الفترة بني العامني 1983 و1985 مت تطوير احلقول هاميدال، شمال 
شرقي فريغ، أوال وأودين باإلضافة إلى نصب منصة ستاتفيورد C، وميثل 
ر باستعمال  حقل ش������مالي ش������رق فريغ تطورا مهما حيث إنه أول حقل ُطوِّ
منشآت على قعر البحر في الساحل القاري النرويجي. ومتيز تطوير حقل 
أودين باستعمال سفينة مساعدة ألول مرة للقيام بأعمال مساعدة في أثناء 

مرحلة احلفر، ما أدى إلى تقليل التكاليف بصورة ملحوظة.
أما بالنس������بة إلى مشاريع تطوير حقل غولفاكس وإنشاء أنبوب ستاتبايب 
فلقد متا على أيدي شركات مشغلة نرويجية. في احلقيقة مثل غولفاكس أول 
حقل نرويجي مائة في املائة مع ستاتويل كأول شركة مشغلة مسؤولة عن هذا 
التطوير املهم في بحر الشمال. ومثلت املنصات التي استُعملت في غولفاكس 
اس������تمرارا للجي������ل الثاني من املنص������ات التي مت تطويرها م������ن منصة C في 
س������تاتفيورد وصاعدا. غير أن املتطلبات، فيما يخص املواد ومستوى اجلودة 
وراحة القائمني بالعمل على املنصة بعد إمتامها، اس������تمرت في التحسن في 

املنصات اجلديدة، ما أدى إلى تسميتها باجليل الثالث من املنصات.
كذلك كان غولفاكس أول حقل تُس������تَعمل فيه منصات راس������ية مباشرة 
عل������ى قعر البحر في مياه يتج������اوز عمقها 200 مت������ر. باإلضافة إلى هذا 
اس������تُعملت في هذا احلقل أجهزة إنتاجية راس������ية مباشرة على قعر البحر 
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من أجل اس������تخراج النفط من األط������راف النائية من احلقل والتي لم ميكن 
الوصول إليها بواسطة احلفر املائل. وكانت هذه أول مرة يُستَعمل فيها هذا 

املزيج من طرق اإلنتاج.
خ������الل هذه الفترة، ب������دأت الصناعة النفطية في ممارس������ة احلفر 
املبك������ر آلبار اإلنتاج. ويعن������ي هذا االبتداء في حفر اآلب������ار قبل أن يتم 
إنش������اء منصات اإلنتاج. ولقد اس������تُعملت هذه الطريقة في عدة حقول 
م������ن ضمنها حقل أوس������برغ. وم������ن التطورات اجلديدة التي س������اعدت 
على التوفير في تكاليف عمليات اإلنش������اء ينبغي ذكر وصول الرافعات 
العمالقة إلى مسرح اإلنشاء في ذلك الوقت، ما جعل من املمكن نصب 
وحدات كبيرة احلجم جمعت على اليابسة، حيث كانت تكاليف التجميع 

أقل بكثير منها بحرا.
م������ن أهم اإلجنازات التقني������ة التي حتققت في ه������ذه الفترة كان متكن 
ستاتويل من مد أنبوب ستاتبايب عبر ما يسمى باألخدود النرويجي املوازي 
للس������احل، حيث يبلغ عمق املاء أكثر من 300 متر. ولقد متكنت س������تاتويل 
في العام 1985 من إمتام مد األنبوب وإنش������اء مرفأ كبير لتسلم الغاز في 
كورستو على الساحل، بحيث كانا جاهزين لتسلم الغاز من حقلي ستاتفيورد 

وغولفاكس.
العامل املش������ترك لكل التطورات التقنية أعاله كان املستوى العالي 
في املتطلبات التقنية س������واء كانت تخص حس������ن األداء أو اجلودة في 
الصن������ع أو املرون������ة في االس������تعمال. وكان من املتوق������ع أن تؤدي هذه 
املتطلبات إلى تكلفة عالية. غير أن االكتش������افات األصغر حجما التي 
بدأت في الظهور في نهاية الفترة، ذكرت الش������ركات والس������لطات بأنه 
ال ب������د من إيجاد حلول مقبولة على مس������توى أقل م������ن التكلفة، حيث 
إن التكلفة العالية كانت تهدد اقتصاديات هذه االكتش������افات األصغر. 
في احلقيقة كان كثير من هذه احللول قيد االس������تعمال أو على وشك 
التحقيق. على س������بيل املثال ميكن ذكر مشروع الشحن بحرا الذي كان 
يطبق في حقل س������تاتفيورد والذي كان يعتمد على منشآت راسية على 

قعر البحر.
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3 - 12 خطر تسرب الكوادر التقنية احلكومية إلى الشركات األهلية
من������ذ بداي������ة الصناع������ة النفطية ف������ي النروي������ج كان ذوو الكفاءات بني 
اخلريج������ني واملوظفني يتنافس������ون لاللتح������اق باملؤسس������ات اجلديدة التي 
اس������تحدثتها احلكومة إلدارة قطاع النف������ط. وكان هذا احلماس لالنخراط 
في الدوائر احلكومية الناش������ئة مثيرا للدهش������ة، خاص������ة إذا ما أخذنا في 
االعتب������ار أن الرواتب احلكومية كانت أقل بكثير م������ن الرواتب في القطاع 
األهلي. لعل تفس������ير هذه الظاهرة يكمن في أن الطموحني بني اخلريجني 
واملوظفني كانوا ينظرون إلى الوظائف احلكومية كوس������يلة الكتساب اخلبرة 
بأس������رع وقت ممكن، ومن ثم االلتحاق بالشركات األهلية حيث يكون النمو 
س������ريعا بحكم توسع عمليات النفط. كخيار آخر قد يؤدي تطور املؤسسات 

احلكومية نفسها إلى خلق وظائف أعلى ميكنهم محاولة االنخراط فيها.
طوال الس������نوات األول������ى من تأس������يس دوائر النف������ط احلكومية كانت 
النوعي������ة املرموقة بني املتقدمني للوظائف من أهم األس������باب التي س������هلت 
عملي������ة تدريب وتطوير الكوادر احلكومية بس������رعة وبنجاح بالغني. بالطبع 
أس������همت الش������ركات الدولية بصورة فعالة في عمليات التدريب عن طريق 
إش������راك موظفي احلكومة في جوالت وندوات الش������ركات الداخلية إضافة 

إلى التدريب املباشر في أثناء العمل.
غي������ر أن صعوبة االحتفاظ باملوظفني املدرب������ني بدأت تبعث على القلق 
في نهاية الس������بعينيات. ف������ي ذلك الوقت كانت الك������وادر التي التحقت في 
بداية السبعينيات قد بلغت درجة ال بأس بها من اخلبرة ما جعلهم عناصر 
مرغوبا بها من قبل ش������ركات النفط أو املؤسسات األهلية التي كانت تعمل 
أو تطم������ح إل������ى العمل في قطاع النف������ط. وبالطبع كانت الش������ركة الوطنية 
س������تاتويل من أفضل أصحاب العمل بالنس������بة إلى موظفي احلكومة الذين 
كانوا يرغبون في التغيير. السبب في هذا يرجع إلى أن العمل في ستاتويل 
كان يشبه نوعا ما العمل في الدوائر احلكومية، إضافة إلى وجود إمكانات 
واس������عة بحكم العامل التجاري ونية س������تاتويل العمل خارج النرويج. مقابل 
ه������ذه املغريات من قبل القطاع األهل������ي لم يكن من املمكن لدوائر احلكومة 
أن تق������دم ملوظفيها أكثر من التنويع في املهام وتوفير الوصول املباش������ر إلى 
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البيانات والتفاس������ير من كل أطراف البلد. وهكذا تعرض االستقرار الذي 
متتعت به مؤسسات النفط احلكومية في سنني التأسيس لصدمات متكررة 
أدت إلى تسرب سنوي بلغ 12٪ في بداية الثمانينيات. وسبب هذا بالطبع 

ضغوطا كبيرة على ما تبقى من الكوادر احلكومية.
في منتصف الثمانينيات بلغ تسرب اخلبراء درجة مقلقة خاصة بالنسبة 
إل������ى مديرية النفط النرويجية. وبالطب������ع كان املوظفون التقنيون معرضني 
إلغراءات من قبل ش������ركات متعددة في محيط ستافانكر، مدينة النفط في 
النرويج. وحلسن احلظ، في هذه الفترة احلرجة بالذات، وافقت السلطات 
احلكومية على اس������تعمال نظام الرواتب احلكومي بصورة اكثر مرونة فيما 
يخص موظفي مديري������ة النفط النرويجية. وعل������ى الرغم من أن تعديالت 
الرواتب كانت متواضعة فإنها س������اعدت كثيرا في جتنب املزيد من تسرب 

اخلبراء من مديرية النفط النرويجية إلى الشركات األهلية.
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4-1: 1986 كان���ت نقط���ة حت���ول ف���ي تاري���خ 
النفط في النرويج

عّبر التقرير الرق������م 46 إلى البرملان عن 
األوضاع اجلديدة التي كانت تواجه الصناعة 
النفطية في نهاية الع������ام 1986. فلقد كانت 
هناك تطورات مختلفة على املسرحني الوطني 
والدولي تضغط على السلطات النرويجية من 
أجل اتخاذ إجراءات حاس������مة لتعديل ظروف 
العمل على الس������احل القاري النرويجي. ولعل 
أحسن تعبير في التقرير حول السبب الرئيسي 
لهذا التغّير اجلذري في الظروف هو ما يلي: 

»لقد أدى تدهور سوق النفط 
نتيجة النخفاض الطلب من دول 
أوبك إلى حتّول في أهداف سياسة 
الدف���اع  م���ن  الس���عودية  اململك���ة 
عن أس���عار الزيت إل���ى الدفاع عن 

4

فترة ما قبل النضج
)2000 - 1987(

سياس������ة  أن  ف������ي  ش������ك  »ال 
الوطنية  الصناع������ة  مس������اندة 
قد س������ببت بعض الزيادة في 
تكلف������ة عملي������ات النف������ط في 
النرويج، غير أن اخلبرة التي 
التكلفة  له������ذه  نتيجة  تطورت 
منذ  تضيف،  بدأت  اإلضافية 
قيما  فصاعدا،  التس������عينيات 
جديدة لالقتص������اد النرويجي 
عن طريق مش������اركة الصناعة 
النرويجية في السوق العاملية«
املؤلف

141
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حصتها في أسواق النفط. وكانت نتيجة هذا التحول انخفاضا حادا في 
أس���عار الزيت. وهكذا انخفض الس���عر الفوري ملزي���ج برنت من 26 دوالرا 
أمريكيا للبرميل في نهاية العام 1985 إلى 9 دوالرات للبرميل في يوليو/
أغس���طس من العام 1986. ولقد س���اعدت اإلجراءات التي اتخذتها دول 
أوبك منذ ذلك احلني على تصحيح األسعار إلى نحو 18 دوالرا للبرميل 
ف���ي نهاية العام 1986. وكان لهذا االنخفاض اجلذري في أس���عار الزيت 
تأثير جس���يم في االقتصاد النرويجي. فلقد انخفضت إيرادات احلكومة 
من الضرائب والرسوم من 52 مليار كرونة نرويجية في العام 1985 إلى 
18 مليار كرونة في العام 1986. وإذا ما قيس هذا االنخفاض كنسبة في 
الدخل احلكومي اإلجمالي وجدناه ميثل انخفاضا من 19 في املائة إلى 

7 في املائة من دخل احلكومة اإلجمالي«.
هذا وتنعكس جدية املوقف في اإلجراءات التي قدمتها احلكومة ملعاجلة 

الظروف السلبية في تقريرها الرقم 46.
وفيما يخص موضوع التطور احملبذ ألسعار الزيت فلقد كان موقف النرويج 
على طول اخلط مشجعا لالحتفاظ بتطور متواضع ميكن التنبؤ به، بحيث يضمن 
مصالح كل من الدول املنتجة واملس������توردة للنفط في الوقت نفسه. في التقرير 
الرقم 45 عبرت احلكومة عن ارتياحها لتكاتف دول أوبك في تخفيض إنتاجها 
من أجل حتاش������ي مزيد من التدهور في أس������عار الزيت. وتعبيرا عن التضامن 
الرمزي مع محاوالت تثبيت أسعار الزيت، قررت احلكومة النرويجية أن تخفض 
صادراتها الصافية من النفط مبقدار 10 في املائة في الش������هرين األخيرين من 
العام 1986. ونتيجة لقرار أوبك في استمرار تخفيض إنتاجها قررت احلكومة 
االس������تمرار في إجراءاتها الطوعية في تخفيض إنتاجها من النفط مبا يساوي 
80 ألف برميل يوميا. واس������تمر هذا اإلجراء حت������ى يوليو من العام 1990 حني 

اتضح أن دول أوبك لم تكن قادرة على التمسك بحصصها املقررة من اإلنتاج.
أما فيما يخص التعديل الثان������ي الذي اقترحته احلكومة فلقد ذكر في 

التقرير الرقم 46:
»ف���ي خري���ف الع���ام 1986 قدمت احلكوم���ة اقتراح���ا لتعديل 
ضرائب النفط، بحيث يؤدي ذلك إلى حتسن ملحوظ في اجلدوى 
االقتصادي���ة ملش���اريع تطوي���ر احلق���ول. ومث���ل ه���ذا التعديل مهم 
للش���ركات لتصعي���د عملي���ات النفط. وت���كاد جميع املش���اريع التي 
تعتب���ر مجدية اقتصاديا من وجهة نظ���ر املجتمع النرويجي تؤدي 
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في الوقت نفس���ه إلى تدفق نقدي إيجابي بالنس���بة إلى الش���ركات 
بع���د الضرائب. ونتيج���ة لهذه التعديالت والتط���ورات التي حدثت 
ف���ي مج���ال تقليل التكلف���ة وتطور التقنية فإن ع���ددا ملحوظا من 

احلقول قد أصبح مشجعا للتطوير واإلنتاج«.

تسلسل األحداث في فترة ما قبل النضج

ة وبراغه ودراوغن ورقعة 6/30 حقوال مجدية جتاريا.1987 إعالن حقول سنورَّ
البرملان يوافق على 25 مليار كرونة نرويجية كحد أقصى ملستوى االستثمار. 1987
مديرية النفط النرويجية تعلن ألول مرة وجود منو سلبي في احتياطي النفط.1987
تأسيس اللجنة الوطنية ملفاوضات الغاز.1987

ستاتويل تتولى دور املشغِّل في حقل ستاتفيورد.1987/1/1
موافقة البرملان على تطوير حقلي غيدا وفسلفريك.1987/6

املوافقة على تطوير حقل هود.1988
إنهاء اإلنتاج التجريبي في أوسبرغ.1988

بداية اإلنتاج من غولفاكس.1988/2/29
املوافقة على املرحلة الثانية من مشروع حقن املاء في حقل اكوفيسك.1988/7/15
عقد ندوة خاصة في مديرية النفط النرويجية حول احلفر األفقي .1988/4/21

بداية اإلنتاج من فريغ الشرقي.1998/9
بداية اإلنتاج من حقل توّمالينت. 1988/10/03

بداية اإلنتاج الطبيعي من حقل أوسبرغ.1988/12
تقدمي طلب لتطوير حقل براغة.1989/5

فتح مناطق نورالند 5 و6 و7 للمسح الزلزالي.1989/7/1
تقدمي طلب بتطوير حقل هايدرون.1989/12/15
تقدمي طلب بتطوير اجلزء الشمالي من حقل ستاتفيورد.1989/12/18
بداية اإلنتاج من حقل فسلفريك.1989/12/26
تقدمي طلب لتطوير شرق ستاتفيورد.1989/12/29

احلكومة توقف عملية تخفيض اإلنتاج بنسبة 10 في املائة.1990/7
بداية مشروع »كراين« في اململكة املتحدة ومشروع »نورسوك« في النرويج.1992

مديرية النفط النرويجية تبدأ حملة مركزة لتحسني االستخالص. 1993/11
الوزارة تعني »نورسوك« للنظر في إمكانات تخفيض التكلفة.1993/9
نورسوك تقدم تقريرها حول تقليل التكلفة. 1994/2

بدء نقل الغاز عن طريق يوروبايب رقم 1 إلى دورمن.1995/10
سن قانون النفط لسنة 1996.1996

إصدار أنظمة النفط 1997/6/27.1997
ستاتويل ونورسك هايدرو يتقاسمان حصص شركة ساغا.1999

تدشني خط أنابيب يوروبايب 1999/10.2
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4-2 تطورات دراماتيكية في أسعار الزيت
م������ن أهم عوامل القلق ف������ي الفترة من الع������ام 1986 وحتى نهاية 
القرن، الش������كوك التي استمرت بشأن أس������عار الزيت املتوقعة طوال 

هذه الفترة.
بعد االنخفاض في أس������عار الزيت في العام 1986، قررت دول أوبك 
في اخلريف من الس������نة نفس������ها التوقف عن تس������عير النفط على أساس 
مس������تنتجاته والرجوع إلى تس������عيره على أس������اس األس������عار املعلنة. وفي 
ديس������مبر وجدت أوبك أنه من الضروري العودة إلى نظام احلصص بني 
أعضائها، حيث يكون س������قف اإلنتاج اإلجمالي لدول أوبك 15.8 مليون 
برمي������ل يوميا ف������ي الربعني األولني من الس������نة، و16.6 مليون برميل في 
الربع الثالث، و18.3 مليون برميل في الربع الرابع. وكان الهدف من وراء 
هذه اإلجراءات هو حتقيق س������عر للنفط مبستوى 18 دوالرا للبرميل في 

فبراير من العام 1987.
ومع ازدياد الثقة بجدوى إجراءات أوبك ثبتت أس������عار الزيت مبدئيا ثم 
ارتفعت تدريجيا في أثناء أش������هر الصيف. وفي اجتماع أوبك في يوليو من 
الع������ام 1987 قررت أوبك االحتفاظ مبس������توى 16.6 ملي������ون برميل يوميا 
كمس������توى أقصى لإلنتاج لبقية الس������نة. غير أن األحداث في بقية الس������نة 

استمرت في التقلب ما هدد ثبوت أسعار الزيت.
له������ذا جاء الهبوط في األس������عار في س������نة 1988 كخيبة أمل كبيرة 
بالنس������بة إلى أولئ������ك الذين بدأوا يؤمنون بق������درة أوبك على الدفاع عن 
أس������عار الزيت بوساطة تقييد اإلنتاج. بيد أن بعض دول أوبك كانت في 
حاجة ماسة إلى دخل سريع ما اضطرها إلى زيادة اإلنتاج فوق حصص 
أوب������ك املمنوحة لها. كما كانت احلرب اإليرانية - العراقية على وش������ك 
النهاي������ة ما أدى إلى توق������ع زيادة في اإلنتاج م������ن كال البلدين. في هذه 
األثناء كان اإلنتاج اإلجمالي من الدول املنتجة خارج أوبك مستمرا على 
املستوى نفس������ه. وعلى الرغم من انخفاض اإلنتاج من الواليات املتحدة 
واالحتاد الس������وفييتي فإن الدول األخ������رى كانت في تزايد خصوصا من 

بحر الشمال. 
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وهكذا اس������تمر اإلنتاج من دول أوبك على مستوى أعلى من الطلب في 
العام 1988 ما أدى إلى انخفاض أس������عار النفط طوال العام. غير أنه في 
نهاية هذا العام قررت أوبك العودة إلى تقييد اإلنتاج إلى مستوى ال يتعدى 
18 ملي������ون برميل يوميا. وكان الهدف من ه������ذا اإلجراء هو العودة إلى 15 

دوالرا للبرميل في 1989.
ف������ي بداية العام 1989 بلغ احلد األقصى لإلنتاج املقرر من دول أوبك 
ل هذا احلد إلى  18.5 ملي������ون برميل يوميا. وفي يونيو من العام نفس������ه ُعدِّ
19.5 مليون برميل يوميا، وبحلول س������بتمبر عدل مرة أخرى إلى مس������توى 
20.5 ملي������ون برمي������ل يوميا. هذا وقد كانت هناك ش������كوك قوية بأن بعض 
دول أوبك على األقل كانت تنتج أكثر من حصتها املقررة. لهذا فإن اإلنتاج 
احلقيقي ألوبك كان أقرب من 23.5 مليون برميل يوميا. وفي آخر اجتماع 
ألوبك في العام 1989 قررت املؤسسة زيادة مجموع حصص أوبك إلى 22 

مليون برميل يوميا في النصف األول من العام 1990.
وفي بداية التس������عينيات كانت هناك عدة تطورات ذات ش������أن بالنسبة 
إلى أس������عار الزي������ت. أوال، البطء امللحوظ في منو اس������تهالك النفط على 
الرغم من األس������عار املنخفضة للزيت منذ العام 1986. ثانيا، توقف النمو 
في طاقة اإلنتاج للدول املنتجة خارج أوبك مع ظهور معالم واضحة للهبوط 
في مس������توى اإلنتاج في عدد من هذه ال������دول، وباألخص الواليات املتحدة 
واالحت������اد الس������وفييتي اللتني متيزت������ا بكونهما من أكبر الدول املس������تهلكة 
للنفط. أما عن التطور الثالث فهو يخص التدهور التدريجي في التضامن 
ب������ني دول أوبك، ول������و أن بعض دول أوبك كانت تنت������ج إلى أقصى حد من 

طاقتها اإلنتاجية.
على الرغم من توقع زيادة ملحوظة في اس������تهالك النفط فلقد ش������هد 
الربع األول م������ن العام 1990 انخفاضا في طلب النفط. وبس������بب اإلنتاج 
الفائض عن احلاجة باإلضافة إلى شتاء دافئ وخزانات احتياطية مملوءة، 
انخفض س������عر النفط مبا يعادل 6 دوالرات للبرميل من يناير العام 1990 
إلى مايو من الس������نة نفس������ها. وفي اجتماع طارئ ق������ررت أوبك مجددا أن 

حتدد اإلنتاج كوسيلة للدفاع عن أسعار الزيت. 
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وف������ي يونيو من العام 1990 عبر العراق عن اس������تيائه من دول اخلليج 
العربي لعدم التزامها بحصص أوبك احملددة وهدد باتخاذ إجراءات مناسبة 
إذا لزم األمر. وفي الثاني من أغس������طس من العام نفس������ه غزا العراق دولة 
الكويت مس������ببا ارتفاعا مؤقتا في أسعار الزيت بلغ قمته في أكتوبر، بينما 
كانت الدول املتحالفة تبحث ما يجب عمله حلمل العراق على االنس������حاب 

من الكويت.

4-3 الشيخوخة في مصادر النفط
4-3-1 هبوط في منو احتياطي النفط 

من العام 1985 إلى العام 1990 كان معدل النمو في احتياطي النفط 
أقل بكثير من النمو في الس������نني السابقة. فبينما كان املعدل في السنوات 
الس������ابقة من العام 1965 إلى العام 1985 يش������كل حجما هائال يس������اوي 
250.000 مليون طن م������ن النفط املعادل في كل عام، انخفض معدل النمو 
ب������ني العامني 1985 و1990 إل������ى نحو النصف على مس������توى 130.000 

مليون من النفط املعادل.
وفي الع������ام 1987 أعلنت مديرية النفط النرويجية وجود منو س������لبي 

)انكماش( في االحتياطي املتبقي في تقريرها:
»م���ن العام 1986 إلى الع���ام 1987 يبدي رصيد املصادر الذي 
تع���ده مديرية النفط النرويجية خس���ارة صافية في مصادر الزيت 
مبق���دار 46 ملي���ار مت���ر مكعب من الزي���ت مبا فيه الغ���از الطبيعي 
الس���ائل و64 مليار متر مكعب من الغ���از الطبيعي. وباإلضافة إلى 
األحجام التي أنتجت في هذه الفترة فإن النقص في تقدير حجوم 
الزي���ت ف���ي منطق���ة هالتنبانكن هو الس���بب األول لنق���ص املصادر 

املتبقية في العام 1987 مقارنة مبا كانت عليه في العام 1986«.
هذا واس������تمر النمو البطيء في احتياطي مص������ادر الزيت خالل العام 
1988، بحي������ث كان ه������ذا االجتاه املقل������ق موضعا لالهتم������ام والبحث في 
تطلعات مديرية النفط النرويجية لذلك العام. وباإلضافة إلى معدل النمو 
البطيء أش������ار التقرير إلى أن االكتشافات اجلديدة صغيرة احلجم مقارنة 
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مبا كانت عليه س������ابقا، وذلك بس������بب غياب احلقول العمالقة بني احلقول 
املكتش������فة في السنني األخيرة. فمن احلقول التي يتجاوز حجمها أكثر من 
100 مليون طن مع������ادل للنفط لم تتم أي إضافة جديدة منذ العام 1984، 
لهذا كان أكثر النمو منذ العام 1985 ينس������ب إلى اكتش������افات يقل حجمها 

عن 40 مليون طن معادل للنفط. 
وفي التقرير الرقم 46 إلى البرملان ذكرت الوزارة:

»أنه في بحر بارنتز في أقصى ش���مال الساحل النرويجي فقط 
ميكن توقع حقول كبيرة احلجم« 

4-3-2 الرصيد املتبقي من مصادر النفط
بينما كانت الضغوط االقتصادية تزداد على صناعة النفط النرويجية، 
أصبح من الواضح أن بحر الشمال، الذي كان ميثل منطقة النمو الرئيسية، 
بدأ يتح������ول من منطقة عذراء في بداية الثمانيني������ات إلى منطقة متقدمة 
في النضج في نهاية الثمانينيات والتس������عينيات. ولقد كان هذا التشخيص 
ينطب������ق على اجلزء البريطاني من بحر الش������مال أكثر مما كان ينطبق على 
اجلزء النرويجي. باإلضافة إلى هذا فإنه حتى ذلك احلني لم توفق عمليات 
التنقي������ب في بحر بارنتز إلى اكتش������اف أي كمي������ات جتارية من النفط. في 

)الشكل - 12(: منو مصادر النفط على الساحل القاري النرويجي 

منو املصادر على الساحل القاري
زيت غاز املجموع
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الوقت نفس������ه بدأ األمل في حتقيق اكتشافات كبيرة في منطقة هالتنبانكن 
يضمحل تدريجيا على الرغم من وفرة اكتش������افات الغاز الطبيعي. كل هذا 
حمل البعض على التشاؤم بأن الساحل القاري النرويجي كان قد بلغ القمة 

بالنسبة إلى احتمال اكتشاف حقول كبيرة من النفط.
واخلالص������ة أن األرق������ام التي نش������رتها مديرية النف������ط النرويجية في 
تقريرها الس������نوي للعام 1989 كانت تدل عل������ى وجود احتياطي مثبت من 
الزي������ت والغ������از يبلغ 5.2 مليار ط������ن من النفط املعادل. في الوقت نفس������ه 
بل������غ توّقع مديرية النفط النرويجي������ة الحتياطي الزيت والغاز في النهاية 9 
ملي������ارات طن من النفط املعادل. ويعني هذا أن االحتياطي املثبت كان يبلغ 
58 في املائة من االحتياطي النهائي. من هذا االحتياطي املثبت كان الزيت 
ميث������ل 45 في املائة، بينما كانت نس������بة الزيت من االحتياطي املتبقي )غير 

املكتشف( ال تزيد على الثلث، أي 33 في املائة. 
ومع نهاية العام 1989 أنتج ما يقارب 1.5 مليار طن من النفط املعادل 
من االحتياطي املثبت مبقدار 5.2 مليار طن. ومن مجمل االحتياطي املتبقي 
ال������ذي كان يبلغ 3.7 مليار طن من النفط املعادل كان 60 في املائة موجودا 
ف������ي 27 حق������ال كانت إما تنتج فع������ال، وإما قيد التطوي������ر. أما االحتياطي 
املتبق������ي من ال� 3.7 مليار طن، والذي يبل������غ نحو 1.5 مليار طن من النفط 
املعادل، فإنه كان موجودا في ما يقارب ال� 60 حقال، معظمها كان أقل من 
100 ملي������ون طن من النفط املعادل. إضافة إلى كل هذا فلقد كان نحو ثلثي 

هذا احلجم على شكل غاز طبيعي.
م������ن املهم في هذا الصدد أن مص������ادر النفط املتبقية كانت متوقعة في 
تش������كيالت جيولوجية صغيرة أو متوسطة احلجم. ليس هذا فقط بل إنها 
بصورة عامة كانت متوقعة في مناطق بحرية أكثر صعوبة فيما يخص عمق 
امل������اء والظروف املناخية واملس������افة إلى األرض اليابس������ة والبعد عن البنى 

التحتية أو عن أسواق الغاز. 
وفي غضون العام 2004 تغيرت األرقام املتعلقة مبصادر الزيت والغاز 
على الس������احل القاري النرويجي بصورة ملحوظة. فلقد كان مجمل مصادر 
النفط املتوقعة يقدر في ذلك الوقت ب� 10.7 مليار طن من النفط املعادل. 
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من هذا الرقم كان 1.4 مليار طن احتياطيا مشروطا يعتمد على حتسينات 
في تقنية وأساليب التطوير واإلنتاج. أما عن املصادر املتبقية فكانت تقدر 
ب� 3.4 مليار طن من النفط املعادل، بينما كان مجموع املصادر التي أنتجت 

3.1 مليار طن من النفط املعادل. 

4-4 منو أبطأ من املتوقع في سوق الغاز في أوروبا
في بداية الفترة كان اس������تهالك الغاز الطبيعي في ازدياد على النطاق 
الدولي. وفي العام 1989 كان الغاز يغطي 21.3 في املائة من حاجة العالم 
إل������ى الطاقة، أما في أوروبا القارية الغربي������ة فقد كان الغاز يغطي 16 في 
املائة فقط من االحتياج إلى الطاقة، وهو رقم أقل بكثير من املعدل العاملي 
أو مع������دل اململكة املتحدة لدور الغاز في تغطية احتياجات الطاقة. غير أنه 
كانت هناك دالئل متعددة تش������ير إلى أن الغاز كان في طريقه إلى أن يؤدي 
دورا أهم في أوروبا، الس������يما أن االعتبارات البيئية كانت تفضل ذلك على 

بقية أنواع الوقود املتحجرة.
ل������م يكن هناك أي ش������ك لدى اخلبراء في أن العالم س������وف يس������تيقظ 
قريبا ليدرك مخاطر االستمرار في حرق الوقود األحفوري، ما سيؤدي إلى 
تلويث الفضاء بثاني أكس������يد الكربون وغازات مضرة أخرى. ومبا أن نسبة 
الكرب������ون إلى الهيدروجني في الغاز الطبيع������ي أقل من تلك التي توجد في 
النفط والفحم فإن هناك دافعا قويا إلى اس������تبدال  الغاز الطبيعي بالوقود 
األثق������ل. في النهاية ال بد من اس������تبدال الغاز هو اآلخ������ر مبصادر جديدة 
للوقود أقل ضررا للبيئة، ولكن تطبيق مثل هذه احللول ليس متوقعا خالل 

العقدين املقبلني.
هذا وقد ش������هد إنت������اج الغاز الطبيعي في أوروبا بص������ورة عامة ازديادا 
بنس������بة 2.8 ف������ي املائة في العامني 1988 و1989، وأس������همت الزيادة في 
إنتاج الغاز في كل من النرويج وهولندا في حتقيق هذه الزيادة على الرغم 
من انخفاض إنتاج الغاز في كل من اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا الغربية. 
هذا وتشير األرقام في العام 1990 إلى ازدياد بسيط جدا في إنتاج الغاز 

في أوروبا بنسبة ال تزيد على 0.2 في املائة.
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عن طريق اس������تعمال اخليارات املتوافرة في اتفاقية بيع الغاز من حقل 
ت������رول متكنت النرويج من زيادة تصديرها للغاز مبوجب هذه االتفاقية إلى 
30 مليار متر مكعب س������نويا. ولقد كان من املتوقع أن يس������تعمل املش������ترون 
اخلي������ارات املتبقية في العقد بحيث يرتفع تصدير الغاز مبوجبه إلى 40.8 

مليار متر مكعب سنويا. 
في هذه األثناء أعيد التفاوض في عقد بيع الغاز من حقل اكوفيس������ك 

ما أدى إلى زيادة في التصدير وفق هذا العقد أيضا. 
وكان كل من س������تاتويل ونورس������ك هايدرو وس������اغا بصفتهم أعضاء في 
جلنة مفاوضات الغاز، منغمرين في مفاوضات مختلفة لبيع املزيد من الغاز 
ملش������ترين أوروبيني آخرين. ولقد اتُِّفق على بيع الغاز إلسبانيا، بينما كانت 
املفاوض������ات مس������تمرة مع إيطاليا على أمل التوص������ل إلى عقد لبيع حجوم 

ملحوظة من الغاز. 
غي������ر أن املفاوضات حول بي������ع الغاز للدول اإلس������كندنافية لم تؤِد إلى 
نتيج������ة. فلق������د كانت النرويج تتوقع بيع الغاز للس������ويد كجزء من سياس������ة 
األخيرة الستبدال الطاقة الذرية. وبسبب تأجيل تنفيذ هذه السياسة اتفق 

الطرفان في العام 1990 على تأجيل املفاوضات.
كذلك كانت فنلندا قد أبدت رغبتها في شراء ما يقارب 2 إلى 3 مليارات 
مت������ر مكعب من الغاز لتغطية الزي������ادة املتوقعة في احلاجة إلي الطاقة في 
املس������تقبل القريب. وكان على فنلندا أن تختار ب������ني الغاز والطاقة النووية 
خالل العام 1991، ومن أجل تقليل تكاليف النقل فلقد كان استيراد فنلندا 

للغاز يعتمد على حتقيق مشروع بيع الغاز للسويد. 
باإلضاف������ة إلى ما ذكر أعاله اتصلت ف������ي العام 1990 كثير من دول 
أوروبا الش������رقية بشأن استيراد الغاز من النرويج. وكان الغرض من هذه 
االتصاالت هو إيجاد بديل الس������تيراد الغاز من روس������يا لتقليل االعتماد 

على األخيرة.
وفيم������ا يخص االس������تهالك احمللي للغاز فلقد كان ذل������ك موضع نقاش 
لعالقته بتطوير احلقول في منطقة هالتنبانكن، وخصوصا حقلي هايدرون 
ودراوغن. ولفترة من الزمن كان هناك أمل في استعمال الغاز بغرض توليد 
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الطاقة الكهربائية في وس������ط النروي������ج، غير أن هذا احلل لم يكن مفضال 
بسبب توافر القوة الكهربائية باستعمال الشالالت في النرويج. 

لهذا اجته االهتمام إلى اس������تعمال الغاز إلنت������اج امليثانول، خصوصا 
بعد تعاقد س������تاتويل وش������ركة كونوكو في هذا الشأن بخصوص تطوير 

حقل هايدرون.
أما فيما يخص اس������تعمال الغاز من منطقة ترومس في ش������مال البلد 
 )LNG( فل������م يكن هناك بديل لنقل الغاز بصورة س������ائلة حت������ت الضغط
إلى األس������واق األوروبية - أو األمريكي������ة - املتخصصة في هذا النوع من 
الوقود. ولرمبا كان من املمكن اس������تعمال الغ������از محليا بوصفه جزءا من 

هذا املشروع. 
غي������ر أن التطلعات حول بيع الغاز تغيرت بص������ورة جذرية خالل العقد 
األخي������ر، وباألخص نتيجة االهتمام املتزايد باحلف������اظ على البيئة. فهناك 
مجال كبير لنمو الغاز في أوروبا من أجل اس������تبدال مصادر الطاقة األكثر 
تلويثا كالنفط والفحم. وس������يكون مثل هذا االس������تبدال مهما خصوصا في 
قطاع توليد الكهرباء. ومن املتوقع أن السوق األمريكية ستتنافس مع السوق 

األوروبية في شراء الغاز من النرويج.
وش������هد النصف األخير من التس������عينيات ازديادا كبيرا في استيعاب 
نقل الغاز من النرويج إلى أوروبا. ففي أكتوبر من العام 1995 بدأ شحن 
الغاز من حقول ش������ليبنر وترول خالل أنب������وب جديد للغاز »يوروبايب 1« 
إل������ى مرفأ دورمن في أملانيا. وكان اس������تيعاب هذا األنبوب يبلغ 18 مليار 
متر مكعب س������نويا. كما اس������تخدم أنبوب آخر في يوليو من العام 1998 
م������ن منصة الداوبنر إلى دنكرك، وكان اس������تيعاب هذا األنبوب 15 مليار 

متر مكعب سنويا.
بيد أن تدش������ني أنبوب يوروبايب 2 الذي أنشئ بالتوازي مع يوروبايب 
1، ل������م يتم حتى أكتوبر من الع������ام 1999. وكان ط������ول األنبوب 600 كم 
من كورس������تو إلى دورمن في أملانيا، واس������تيعابه 24 مليار متر مكعب في 
الس������نة. والغاية من األنبوب هي نقل الغاز من حقول أوس������كارد وسليبنر 

وغولفاكس وستاتفيورد. 
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4-5 سياسة الترخيص
بحث تقري������ر الوزارة للبرملان النرويجي الرق������م 46 )1986 - 1987( 
ع������دة مواضيع كانت على درجة بالغة من األهمية بالنس������بة إلى مس������تقبل 
عمليات النفط في النرويج. من جملة هذه املواضيع نذكر على سبيل املثال 
الوض������ع اجلديد في مصادر النفط، ومخاطر التذبذب في أس������عار الزيت، 

وزيادة االعتماد على استمرار عمليات تطوير احلقول.
فيما يخص التأثير في استراتيجية التنقيب ذكر التقرير عدة استراتيجيات: 

»إن عملي���ات التنقيب التي ُتْنَجز اليوم وفي املس���تقبل القريب 
ن األس���اس لعمليات التطوير التي ميكن االس���تمرار  ه���ي الت���ي تكوِّ
فيه���ا م���ن منتصف التس���عينيات فصاعدا. وعن طري���ق التعديالت 
التي اقترحت في الشروط العامة للعمل، سعت السلطات إلى تعزيز 
االس���تمرارية في التنقيب على مس���توى عال نسبيا على الرغم من 
أسعار الزيت املنخفضة واالنخفاض الناجت في منو مصادر النفط. 
لهذا الغرض ألغيت اإلجراءات التي كانت تش���ترط على الش���ركات 
الدولية دفع ضعف تكاليف التنقيب )carried interest( ابتداء 
من الدورة احلادية عش���رة. إضافة إلى هذا خفضت أس���عار املس���وح 
الزلزالية التي تباع من قبل مديرية النفط النرويجية من 40 في 

املائة إلى 15 في املائة من سعر التكليف«.
كذلك أكد التقرير ضرورة تعجيل اكتشافات جديدة. ونتيجة لتوافر 
مصادر الغاز وعدم توافر حجم كاف من مصادر الزيت استنتج التقرير 

ما يلي: 
»عل���ى ضوء عمليات تطوير احلق���ول املخططة يبدو أن معظم 
حقول الزيت املثبتة سوف يقرر تطويرها من منتصف التسعينيات 
فما فوق. وعليه ال بد من اكتش���اف مصادر جديدة خالل الس���نوات 
املقبل���ة لكي حتتفظ الس���لطات بحرية اخليار فيما يخص س���رعة 

عمليات التطوير واإلنتاج«.
ومب������ا أن الهدف هو التوصل إلى مصادر جتارية بأقل تكلفة ممكنة فلم 
تع������د املقاييس التقليدية إلدارة عمليات التنقيب - كعدد اآلبار في الس������نة، 
أو عدد سفن احلفر العاملة - ذات أهمية. وقد أقر التقرير الرقم 46 بأن 
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درج������ات النضج واملجازفة تختلف كثيرا م������ن منطقة إلى أخرى على طول 
الس������احل القاري النرويجي. لهذا كانت السياسات املقترحة تختلف كثيرا 

بالنسبة إلى املناطق املختلفة:
»ف���ي األمد القريب يعني هذا االس���تمرار في فعالي���ات ملحوظة في 
بح���ر الش���مال مقارنة بش���مال النرويج. ولكن هذا ال يعن���ي أن الفعاليات 
في بحر الش���مال س���تكون على حس���اب الفعاليات في املناطق الشمالية. 
فاحلكومة تهدف إلى اس���تراتيجية للتنقيب تؤدي إلى اكتشافات جتارية 

في أسرع وقت.
ف���ي بح���ر الش���مال، س���وف يعلن وجود ع���دد كبير نس���بيا م���ن الرقع 
ف���ي ال���دورة الثانية عش���رة ف���ي العام 1987. ه���ذه الرقع تق���ع في معظم 
احلاالت قريبة من املنش���آت القائمة. ولكن س���تضاف رقع من مناطق لم 
يت���م التع���رف عليه���ا بالدرجة نفس���ها. وهناك عدة رق���ع تعتبر مهمة من 
قبل الش���ركات، وستش���كل هذه الرقع األس���اس جلوالت التراخيص حتى 
الع���ام 1990. في منطقة وس���ط النرويج س���يكون هدف ال���دورة احلادية 
عش���رة ه���و إيجاد مص���ادر أخ���رى باإلضافة إلى تل���ك التي اكتش���فت في 
هالتنبانكن. وفي الدورة الثانية عشرة قد يكون ممكنا منح رقع مالصقة 
لتل���ك التي منح���ت من قبل. بعد ذلك قد يعلن وجود رقع إلى ش���مال أو 

شرق هالتنبانكن«.
في بحر بارنتز كان ال بد لسياس������ة التراخيص النرويجية من مراعاة 
املوازنة بني عدة اعتب������ارات. أوال: رغبة احلكومة النرويجية من اجلانب 
السياس������ي في الظه������ور عبر األفع������ال بأنها دولة مصمم������ة على حماية 
س������يادتها في املنطقة املعنية، ما يؤدي بدوره إلى تعزيز املوقف النرويجي 
في املفاوضات مع روس������يا. والقي������ام بفعاليات تنقيبية في املنطقة، وكان 
هذا الس������بب غاية في األهمية. ثانيا: رغبة احلكومة في إنشاء فعاليات 
اقتصادي������ة في املناطق الش������مالية ألغراض سياس������ية داخلية من أهمها 
تنشيط االقتصاد احمللي بحيث يوقف هذا بدوره تيار النزوح إلى جنوب 
البلد. ثالثا: وفي اجتاه معاكس لالعتبارين السابقني، فلقد كانت احلكومة 
حتت ضغط مستمر حلماية البيئة - خصوصا في املناطق الشمالية - من 
األخط������ار التي حتيط بفعاليات الصناعة النفطية. وباألخص فلقد كانت 
املصالح املتعلقة بصيد األس������ماك والنقل البحري، والتي تشكل مصدرا 
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مهما للعمل في املنطقة، في الطليعة فيما يخص القلق بشأن البيئة. لهذا 
كان من الضروري إجراء دراس������ات وبحوث شاملة قبل السماح بفتح أي 

منطقة لألعمال التنقيبية.
ولكن غياب االكتشافات التجارية أوجد بعد حني بعض الصعوبات فيما 
يخص اس������تمرار عمليات التنقيب. ومن أجل تش������جيع الشركات على قبول 
مهمات جديدة في بحر بارنتز اضطرت السلطات إلى ربط منح االمتيازات 
في جنوب الس������احل القاري النرويجي بقبول تعهدات من الشركات للقيام 

بأعمال تنقيب محددة في بحر بارنتز.
والس������تمرار العملي������ات في بحر بارنت������ز على املدى البعي������د كانت كل من 
السلطات وشركات النفط يعتمدون على اكتشافات مشجعة. ومن أجل تعجيل 
التنقيب في مناطق جديدة لم يسبق فتحها للتنقيب التجاري، أعلنت احلكومة 
في تقريرها الرقم 46 فكرة جديدة أُطلق عليها اسم »الرقع االستراتيجية«.

ولقد اختيرت الرقع االستراتيجية هذه من بني التشكيالت اجليولوجية 
املش������ّجعة التي كش������فت عنها املس������وح األولية التي أجرتها مديرية النفط 
النرويجي������ة. وم������ن أجل منح ترخي������ص للتنقيب في هذه الرقع اش������ترطت 
احلكومة أن حتتفظ بنطاق واس������ع من احلرية في تقرير س������رعة عمليات 
التطوير الالحقة من قبل الش������ركات. ومن جملة الش������روط األخرى طلبت 
احلكومة من الشركات جمع بِيِّّنات وفحوص وحتاليل مستفيضة من عمليات 
التنقي������ب، وذلك لزيادة قيمة اآلبار في تطوير املعرفة اجليولوجية في بحر 
بارنتز بصورة شاملة. وعلى الرغم من أن الهدف األول كان اكتشاف النفط 
فلقد أكدت سياس������ة احلكومة في مش������روع الرقع االستراتيجية أن الهدف 
الثان������ي كان أيضا مهما في األمد البعيد، وهو جمع املعلومات املس������تفيضة 

عن التركيب اجليولوجي في بحر بارنتز. 
ولق������د أدت دورة التراخيص احلادية عش���رة إلى منح امتيازات في العام 
1987 ل������� 22 رقعة موزعة بني 13 مجموعة من الش������ركات. وش������ملت هذه 
الرقع مس������احة كبيرة تعتبر أكبر مساحة شملتها دورة واحدة بعد املساحة 
التي ش������ملتها الدورة األولى ف������ي العام 1965. وكان من ب������ني الرقع التي 
منحت في بحر بارنتز خمس من الرقع االس������تراتيجية، بينما منحت خمس 

رقع أخرى في منطقة هالتنبانكن ورقعة واحدة في بحر الشمال.
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أما في الدورة الثانية عش���رة فلقد امتد منح الرقع زمنيا طوال العامني 
1988 و1989. شمل اجلزء األول من هذه الدورة )A12( في العام 1988 
16 رقع������ة منح������ت ل� 11 امتيازا كلها في بحر الش������مال. أم������ا اجلزء الثاني 
)B12( في العام 1989 فلقد ش������مل 13 رقعة منحت لتسعة تراخيص من 
الش������ركات. سبع من هذه الرقع كان في وس������ط النرويج بينما كانت البقية 

في بحر بارنتز. 
هذا وقد أعلن عن الدورة الثالثة عش���رة في العام 1990 حيث ش������ملت 
52 رقع������ة من مختلف أنحاء الس������احل القاري النرويج������ي. ومن بني الرقع 
كانت هناك 22 رقعة من بحر الش������مال، 5 رقع من وس������ط النرويج، و25 
رقع������ة من بحر بارنتز. وأدت هذه الدورة ف������ي النهاية إلى منح 22 امتيازا 
غط������ت 36 رقع������ة، من بينها 12 رقعة في بحر الش������مال، 3 رقع في البحر 

النرويجي و7 رقع في بحر بارنتز. 
وقد ش������ملت الدورة الرابعة عشرة 31 رقعة منحت في 17 امتيازا كانت 
موزعة بني 11 امتيازا في بحر الش������مال، 4 ف������ي البحر النرويجي و2 في 

بحر بارنتز.
ثم تبعتها الدورة اخلامسة عشرة في العام 1996 التي أدت إلى منح 46 
رقعة، حتت 18 امتيازا، 4 منها في بحر الشمال، بينما كان 14 امتيازا في 

البحر النرويجي.
وأخيرا في الدورة السادس���ة عش���رة في الع������ام 2000 منحت 34 رقعة، 

حتت 14 امتيازا، كلها كانت في البحر النرويجي.

6-4 تعديالت في الشروط العامة
4-6-1 التقرير الرقم 46 )1986 - 1987(

في بداية هذه الفترة ش������رحت الوزارة ف������ي تقريرها للبرملان الرقم 46 
)1986 - 1987( األس������س العريضة لسياسة تطوير احلقول التي يبدو أن 
احلكومة كانت حريصة على اس������تمرارها طوال الفترة. بعد االعتراف بأن 
االقتصاد النرويجي كان قد بدأ يعتمد على مستوى معني من عمليات النفط 
بدأ النقاش مجددا حول املستوى املرغوب في هذه العمليات، وأصبح ذلك 
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من أهم النقاط في التوجه اجلديد. ولكن التقرير، مع هذا، لم يتوصل إلى 
نتيجة محددة لهذا النقاش املهم، بل حاول بصورة غير مباشرة أن يعبر عن 

تفكير احلكومة السائد في ذلك الوقت حيث ذكر ما يلي:
»لق���د أخ���ذت ال���وزارة في عني االعتبار التقييدات الس���ائدة في س���وق 
الغ���از واحتم���ال تأخير احلقول حت���ت البحث ملدة أطول م���ن املتوقع. مع 
ه���ذا ف���إن احلقول التي هي موضع االعتبار، حمل���ت الوزارة على االعتقاد 
ب���أن مس���توى االس���تثمار ه���ذا )25 ملي���ار كرون���ة نرويجي���ة بقيمته���ا في 
1987( ميكن حتقيقه. غير أنه كانت هناك احتماالت بأن يكون مستوى 

االستثمار أكبر من ذلك«.
وبعد مناقش������ة فوائد ومس������اوئ هذا املع������دل لالس������تثمار وتأثيره في 

االقتصاد الوطني استنتج التقرير ما يلي:
»من احملتمل أن يكون مستوى استثمار مبعدل 25 مليار كرونة نرويجية 
أعلى مما هو مرغوب فيه من وجهة نظر بقية االقتصاد النرويجي. وستستمر 
احلكومة في دراسة وتقييم املستوى األمثل لالستثمار. وسيناقش املوضوع 

مبناسبة تقدمي امليزانية الوطنية للبرملان قبل العام 1988«.
وف������ي تقرير امليزاني������ة الوطنية للعام 1988 ق������ررت احلكومة تبّني 
مس������توى 25 مليار كرونة نرويجية، بالقيمة اجلارية في العام 1987، 
بوصفه مس������توى أمثل لالستثمار في عمليات التطوير. ولكنها سمحت 
في الوقت نفس������ه لبع������ض الذبذبات )أقل أو أكثر من هذا املس������توى(، 
لتوائ������م تغي������رات ال ميكن تالفيه������ا لفترات محدودة، حي������ث كتبت في 

التقرير ما يلي:
»وتش���ير االعتب���ارات التي تخص االقتص���اد الوطني بصورة عامة، 
أو وض���ع الصناعات التي تعتمد على النفط، أو وضع الرصيد املتبقي 
ملصادر النفط، أو وجود بعض الش���كوك حول اإليرادات املقبلة، تش���ير 
هذه االعتبارات إلى أن مستوى االستثمار يجب أن يبقى حتت مستوى 
25 ملي���ار كرون���ة نرويجية بقيمتها اجلارية في 1987 في املس���تقبل 
القري���ب. ويقتض���ي حتقي���ق ه���ذا الهدف كثي���را من التدخ���ل من قبل 
احلكوم���ة، الت���ي س���تضطر إل���ى أن تراع���ي اقتصاديات املش���روع املعني 
وتنس���يق فعالي���ات التطوي���ر والنتائ���ج املترتب���ة على األقالي���م املعنية، 
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إضاف���ة إل���ى تطوي���ر بيئ���ة النفط ف���ي البل���د. وس���تحاول احلكومة أن 
حتافظ على مس���توى االس���تثمار في عمليات التطوي���ر إلى ما يقارب 

25 مليار كرونة.
ووف���ق اخلط���ط املتواف���رة من قب���ل املش���غلني لتطوير احلق���ول، بعد 
تعديلها لقابلية س���وق الغاز الس���تيعاب كميات جدي���دة من الغاز، يتضح 
أنه ال بد من اللجوء إلى فرض بعض التأخير من أجل تخفيض مستوى 

االستثمار لهذا املستوى«.
وكانت صناعة النفط تس������مي النقاش السياس������ي حول تنظيم مس������توى 
عمليات تطوير احلقول بتنظيم التسلسل الزمني. وكان أكثر حاملي االمتيازات 
يتذمرون من فكرة تأخير مش������اريعهم بص������ورة أو بأخرى ألغراض مفروضة 
م������ن قبل الغير. لقد كان������وا يتوقعون - كما يب������دو - أن تتدخل احلكومة في 
اختيار احلقول التي ستتعرض للتأجيل حتى يحني الوقت املناسب. ولعلمهم 
أن السلطات كانت متتلك األسس القانونية لتأجيل حقولهم، جنح كثير منهم 
إلى اإلسراع في تنفيذ مشاريع التطوير للحصول على موافقة احلكومة قبل 

غيرهم وقبل الوصول إلى احلد األقصى املقرر لالستثمار.

4-6-2 االقتراح الرقم 56 )1987 - 1988(
لم تضطر احلكومة إلى اس������تعمال صالحياتها ف������ي التأجيل حتى كان 
ة. ففي التقرير الرقم 56 للبرملان )1987  الوقت قد حان لتطوير حقل سنورَّ
- 1988( وضحت احلكومة ثانية ضرورة احلفاظ على مستوى االستثمار 
بوصفه جزءا من اجلهد الوطني العام إلصالح االقتصاد الوطني. وخلصت 
احلكومة في هذا التقرير العالقة بني مس������توى عمليات النفط واالقتصاد 

النرويجي كما يلي:
»االقتص���اد النرويج���ي ه���و ف���ي حال���ة غي���ر متوازن���ة. هن���اك نق���ص 
غي���ر مقب���ول في ميزاني���ة الصادرات مقاب���ل ازدياد باهظ في االس���تهالك 
احملل���ي. وس���تؤدي أي زيادة في االس���تثمار ف���ي عمليات النف���ط إلى زيادة 
ف���ي االس���تهالك احمللي. ف���ي ميزانية الدول���ة للع���ام 1988 كان تخفيض 
االس���تهالك احمللي من أهم األهداف. وأي ق���رار يؤدي بدوره إلى زيادة في 

الطلب من قبل قطاع النفط لن يكون مستحبا«.
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وك������رر التقرير االعتق������اد أنه لو طبقت خطط املش������غلني من دون أي 
تعديل، فسوف يؤدي ذلك إلى تطوير كل احلقول ذات احلجم الكافي في 
غضون سنتني أو ثالث س������نوات. وسيؤدي ذلك بدوره إلى زيادة مستوى 
االس������تثمار م������ن 35 إلى 40 ملي������ار كرونة. وعلى الرغ������م من األمل في 
اكتش������اف حقول جديدة، فإنه من غير املعقول أن نتوقع االس������تمرار على 
املس������توى نفسه من االستثمار خالل وبعد التسعينيات، إذا كنا نرغب في 
ذل������ك. وهكذا يتوصل التقرير إلى ض������رورة تأجيل بعض خطط التطوير 

التي هي ضمن اهتمام احلكومة.
غير أن التقرير أكد بكل وضوح أن:

د لالس���تثمار  »احلكومة ال ترغب في حتديد مس���توى جديد ُمحدِّ
ف���ي األم���د البعي���د. القرار يس���تند إل���ى الوضع احلاض���ر فيما يخص 

مصادر النفط ووجود اختالل في االقتصاد الوطني«.
بص������ورة عامة أعط������ى التقرير األولوية لألصناف التالية من مش������اريع 

تطوير احلقول:
- احلقول الهامشية زمنيا، أو بعبارة أخرى احلقول التي يجب تطويرها 
بينم������ا ال تزال هناك بنى حتتية تس������تعمل من قبل حق������ول مجاورة. كمثيل 
لهذه املش������اريع ميكن ذكر حقن املاء في حقل أكوفيسك، وتطوير حقل هود 

واحلقول املرابطة حلقل ستاتفيورد.
- حقول الغاز أو ظهور إمكانات جديدة في سوق الغاز.

- تطوير احلقول في املناطق الشمالية من النرويج إذا كانت جتارية. 
بالتحدي������د، كانت هناك أربعة حقول أم������ام احلكومة للموافقة عليها، 
ذ في الوقت نفس������ه. احلقول األربعة  ما قد يؤدي إلى عمليات تطوير تُنفَّ
ة وهايدرون حقلني  ة وهايدرون ودراوغن وبراغة. وكان سنورَّ كانت س������نورَّ
كبيرين ال ميكن في أي حال تنفيذهما في الوقت نفسه من دون أن يزيد 
مس������توى االستثمار على ذلك الذي اعتمدته احلكومة. أما حقال دراوغن 
وبراغ������ة، فلقد كانا أقل حجما بحيث ميكن اجلمع بينهما وبني واحد من 
ة أو هايدرون. وعلي������ه كان اخليار احلقيقي بني  احلق������ول الكبرى س������نورَّ

ة وهايدرون.  حقلي سنورَّ
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واس������تنتج التقرير من كل ه������ذا أن يؤجل العمل في حق������ل براغة. ولم 
يكن هذا القرار مثيرا للخالف، الس������يما أن املرحلة الثانية من تطوير حقل 
أوس������برغ كانت قد تس������لمت موافقة احلكومة في 19 يناير من تلك السنة. 
ر تطوير األخير  ة وهايدرون فقد أُخِّ أما فيما يخص احلقلني الكبيرين سنورَّ
ملدة س������نة بس������بب احلاجة إلى مزيد من الوقت للنظر ف������ي بداية عمليات 
التطوير في منطقة هالتنبانكن بصورة عامة. وكان من جملة املواضيع التي 

تستحق مزيدا من النظر ما يلي:
- بعض الشك في التصميم العام للبنى التحتية في املنطقة كلها.

- بعض الش������ك في موقع وتوقيت محطة لتجهيز الكهرباء في املنطقة 
باستعمال الغاز املصاحب.

- البح������ث عن احلل األمث������ل لتطوير احلقل فيما يتعلق بتحس������ني 
تقدير احتياطي الزيت والغاز في احلقل وتنس������يق ش������بكة نقل الزيت 

والغاز في املنطقة.

4-6-3 تعديل قانون النفط 1996
في الع������ام 1996 أُعيد النظ������ر في قانون النفط ال������ذي أقر في العام 
1985. وكان هذا التعديل ش������امال ومطِوّرا حملتوي������ات قانون العام 1985، 
وذلك لكي يتناس������ب مع التط������ورات التي حدثت حتى ذلك احلني في قطاع 
النفط، س������واء كان ذلك ف������ي النرويج أو في العالم بص������ورة عامة. وميكن 

تلخيص هذه التغيرات فيما يلي:
ذ  - توس������يع نطاق عمل القانون بحيث يش������مل عمليات النفط التي تُنفَّ
على اليابس������ة ولكنها تتعلق مباش������رة باألعمال التي تدور حتت قعر البحر 

على الساحل القاري النرويجي. 
- تغيي������ر مدة االمتيازات من أجل زي������ادة اخليار في مجابهة املتطلبات 

املختلفة في مختلف أنحاء الساحل القاري النرويجي.
- تغييرات في الشروط فيما يخص حتديد االمتيازات.

- تبس������يط التعاليم فيما يخص إعداد خط������ط تطوير احلقول وآليات 
إقرار اخلطط من قبل السلطات احلكومية.

4 (141-180).indd   159 10/31/11   11:04 AM



النموذج النرويجي

160

- تغييرات في شروط وتكاليف استعمال اإلمكانات املتوافرة في البنى 
التحتية من قبل الشخص الثالث )شركات ال متلك حصة في البنى التحتية( 

وأسلوب املوافقة على الشروط من قبل السلطات.
- إدخال متطلبات جديدة تخص إعداد خطة إلنهاء التكليف قبل إنهاء 

اإلنتاج من احلقل.

4-7 ارتفاع إنتاج النفط
على الرغم من غياب االكتش������افات الكبيرة والنمو البطيء في الس������وق 
األوروبي������ة للغ������از متكنت النرويج من حتقيق توس������ع ملح������وظ في طاقتها 
اإلنتاجي������ة للنفط خالل ه������ذه الفترة. ولقد ُحقق ه������ذا بصورة عامة على 

أساس اكتشافات متت قبل الفترة. 

)الشكل - 13(: استمرار النمو في إنتاج النفط والغاز من الساحل القاري 
النرويجي خالل فترة ما قبل النضج

زيت غاز
إنتاج الزيت والغاز من الساحل القاري النرويجي

ويا
سن

ب 
كع

ر م
 مت

ون
ملي

في بداية الفترة كانت بعض احلقول العمالقة في بداية مرحلة اإلنتاج. 
وقد ساعد هذا على استمرار هذه احلقول مبستوى عال من اإلنتاج طوال 
الفت������رة تقريبا. في الوقت نفس������ه كان هناك عدد من احلقول الكبيرة التي 
بدأت في اإلنتاج منذ الثمانينيات - كحقول غولفاكس وأوسبرغ وهاميدال 
وأول������ى - باإلضافة إلى حقول صغيرة بدأت أيضا في الثمانينيات كش������رق 

فريغ وتومالينت وفشلفرك )راجع اخلرائط(.
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اس������تمرت عمليات التطوير طوال التس������عينيات، تقريبا من دون توقف، 
على أس������اس اكتشافات ُحققت سابقا. وتشمل احلقول الكبيرة التي ُطِوّرت 
ة وهايدرون وغرب سليبنر ودراوكن ونورنه  حقول ترول وأوس������كارد وس������نورَّ
وفيس������ند وجنوب غولفاكس وبالدر. أما احلقول متوسطة احلجم، فشملت 
تورديس وبراكه وشمال ستاتفيورد وفيكدس وجنوب أوسبرغ ونيورد ويوتون 

وشرق أوسبرغ )راجع اخلرائط(.
نتيجة لهذا النش������اط احلثيث في عمليات تطوير احلقول خالل الفترة، 
ارتفع مس������توى اإلنتاج السنوي من أقل من 80 مليون متر مكعب في العام 
1986 إلى 240 مليون متر مكعب من النفط املعادل في العام 2000. وكان 
اإلنتاج ال يزال في تصاعد في نهاية العام 2000. وكّون الغاز جزءا متزايدا 

من اإلنتاج بلغ 50 مليار متر مكعب في نهاية القرن العشرين.

4-8 ارتفاع مستوى االستثمار
في الفترة من العام 1985 إلى العام 1990 بلغ معدل مستوى االستثمار 
الس������نوي 30 مليون كرونة نرويجية بالقيمة الس������ائدة في ذلك الوقت. بعد 
1985 بدأ مس������توى االس������تثمار ف������ي االزدياد، خصوصا ف������ي العام 1993 

والفترة بني 1997 و1999.
ويرجع س������بب االزدياد في مستوى االستثمار إلى سببني رئيسيني هما: 
تطوير حقول جديدة، وإنش������اء بنى حتتية خاصة لنقل الغاز من النرويج إلى 
أوروبا. وكان مس������توى االستثمار في كلتا الفعاليتني على مستوى أعلى مما 
كان عليه ف������ي الثمانينيات. ولعل أهم العوامل التي أدت إلى زيادة ملحوظة 
في مستوى االستثمارات هو تطوير احلقول في وسط النرويج واالستثمارات 

املصاحبة في متديد شبكة األنابيب لنقل الغاز من املنطقة إلى أوروبا. 

4-9 حتسني االستخالص
لعدة أسباب، كانت الفترة من نهاية الثمانينيات إلى بداية التسعينيات 
متثل فترة نش������اط بالغ في مجال حتس������ني استخالص الزيت. ففي أغلب 
احلقول العمالق������ة كان اإلنتاج قد بلغ مرحلة حرجة تتطلب اتخاذ القرار 
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حول الطرق التي يجب اس������تعمالها لتحاش������ي مزيد م������ن االنخفاض في 
اإلنت������اج. في الوقت نفس������ه، كان التطور التقني قد قطع أش������واطا طويلة 
في مجال حتس������ني االس������تخالص ما عزز إمكانات حتسني االستخالص 
من احلقول املنتجة وتل������ك التي كانت على قيد التخطيط. وكانت النتائج 
الت������ي توصلت إليها مش������اريع البح������وث والتطوير التي تبنتها الس������لطات 
احلكومية باالش������تراك مع ش������ركات النفط العاملة ف������ي النرويج من أهم 
العوامل التي س������اعدت على حتسني تفهم الظواهر الفيزيائية والكيماوية 
املتعلقة باستخالص الزيت. كل هذه العوامل اإليجابية خلقت جوا مندفعا 
لالس������تمرار في حتقيق اإلجنازات بعد أن أصبحت ممكنة ومش������جعة في 

هذا املجال احليوي.
ولقد كانت الس������لطات احلكومي������ة، مع مديرية النف������ط النرويجية في 
الطليعة، احملرك الرئيس������ي وراء مشاريع حتسني االستخالص. ففي العام 
1993 نش������رت مديرية النفط النرويجية كتيبا حول حتس������ني اس������تخالص 
الزي������ت بالعنوان نفس������ه. وكان الكتيب مبنزلة تقرير ع������ن اإلجنازات التي 
حتقق������ت حتى ذلك احلني. في الوقت نفس������ه حدد الكتي������ب رؤية وأهدافا 
ميكن للصناعة أن حتققها لو اس������تمرت في متابعة جهودها املشجعة حتى 
رت مديري������ة النفط النرويجية في ه������ذا الكتيب أنه من  ذل������ك احلني. وقدَّ
املمكن عن طريق حتس������ني االس������تخالص حتقيق زيادة هائلة في احتياطي 
الزي������ت تبل������غ 530 مليون متر مكعب من احلق������ول املنتجة وتلك التي كانت 
حت������ت التخطيط. لق������د كان هذا الرقم ميثل زيادة في معدل اس������تخالص 
الزيت من الس������احل القاري النرويجي من املس������توى السابق الذي كان 36 
في املائة إلى مس������توى أعلى وهو 46 في املائ������ة. وأضافت مديرية النفط 
النرويجية في كتيبها أن حجم الزيت الناجت من حتس������ني االس������تخالص قد 
يبلغ مليار متر مكعب لو أضيفت كل احلقول املكتشفة والتي ما زالت تنتظر 

التخطيط والتطوير. 
ومن املشجع أن الكتيب أشار إلى ما يلي:

»ميثل االس���تثمار في مشاريع حتسني االس���تخالص زيادة ملحوظة 
في القيمة في السنوات املقبلة. ومن املمكن أن الريع املتوقع من مشاريع 
حتس���ني االس���تخالص خالل 10 إلى 15 س���نة يس���اوي الريع املتوقع من 
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عملي���ات التنقي���ب عن مص���ادر جديدة. كذل���ك فلعل كثيرا من مش���اريع 
حتس���ني االستخالص تس���اوي من ناحية األرباح املتوقعة مشاريع تطوير 

حقول جديدة«. 
واس������تمر الكتيب ليذكر أن مش������اريع حتسني االس������تخالص تتطلب في 
كثير م������ن األحيان فترات من اإلنتاج التجريبي على نطاق ضيق قبل تنفيذ 
املش������روع على نطاق احلقل. وذكر أنه كانت هن������اك جتارب متعددة خالل 
السنتني املاضيتني وستستمر مشاريع اإلنتاج التجريبي في السنني املقبلة. 
ثم عبر الكتيب عن إميان مديرية النفط النرويجية بتحس������ني االستخالص 

ودعت إلى: 
»ح����وار صري����ح وبّن����اء م����ع ش����ركات النفط من أج����ل حتقيق 

القيم اإلضافية«. 
وفي كتيب جديد صدر في العام 1997 كتبت مديرية النفط النرويجية 

في اخلالصة ما يلي:
»يبل���غ االزدي���اد ف���ي احتياط���ي الزي���ت املتوق���ع م���ن ط���رق حتس���ني 
االس���تخالص مليار متر مكع���ب. وتتوقع مديرية النف���ط النرويجية أنه 
من املمكن حتقيق هذا الهدف الذي يعني زيادة نس���بة االس���تخالص إلى 
مع���دل يق���ارب 50 في املائة من كل احلقول واالكتش���افات على الس���احل 
القاري النرويجي. كما أن حتسني الطرق التقنية والعملية باإلضافة إلى 
وجود إطار تشريعي إداري يشجعان الشركات على االستثمار في حتسني 

اإلنتاج، كل هذه عوامل مهمة في اجلهد الالزم لتحقيق الهدف«.
 

10 تقليل التكلفة وزيادة الكفاءة في األداء  - 4
4-10-1 نبذة تاريخية

بعد هبوط أس������عار الزيت في العام 1986 تغي������رت طبيعة التحديات التي 
كان������ت تواجه قط������اع النفط بحرا. من وجهة نظر أي ش������ركة للنفط، مهما كان 
حجمه������ا، فليس هناك ما ميكنها القيام به للتأثير في أس������عار الزيت. وينطبق 
هذا أيضا على أي دولة مصدرة للنفط. في الواقع يصعب حتى على مجموعة 
م������ن الدول، تعمل بالتضامن بعضها مع بعض، أن تضمن ثبوت أس������عار الزيت. 

وهذا واضح من جتارب منظمة أوبك خالل الثمانينيات. )راجع الفصل 3(.
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ولم يكن من املمكن أيضا توسيع سوق الغاز في أوروبا على الرغم من أن 
ذلك كان ميثل حال مثاليا بالنسبة إلى النرويج. لو كان ذلك ممكنا لتمكنت 
النرويج من تعويض خسارتها بسبب انخفاض أسعار الزيت عن طريق دخل 
إضاف������ي من بيع الغاز. وحتى لو كان ذلك ممكنا فإنه من البديهي أن يصر 

املشتري على ربط أسعار الغاز بأسعار الزيت.
في النهاية، كان من الضروري للنرويج أن تواجه حتديات هبوط أسعار 

الزيت بطرق أخرى.
 

4 - 10 - 2 حتدي تخفيض التكاليف
م������ن الطبيعي ف������ي أي إقليم للنف������ط أن تبدأ تكاليف وح������دة التنقيب 
والتطوي������ر في الصعود كلما ازداد اإلقليم نضج������ا مع الزمن. وعلى الرغم 
من أن الس������احل القاري النرويجي م������ا زال في بدايته في كثير من األجزاء 
واألقاليم، فإن إقليم بحر الش������مال، وبصورة أقل إقليم وسط النرويج، في 
طريقهما إلى النضج. لهذا السبب كان هناك ضغط ملحوظ باجتاه الزيادة 

في تكلفة وحدة التنقيب والتطوير. 
م������ن جانب التنقيب مث������ال، كانت تكلفة إيجاد برمي������ل واحد من الزيت 
أقل من 0.3 دوالر أمريكي خالل الس������بعينيات والثمانينيات. والسبب في 
املس������توى املنخفض لتكلفة الوحدة يرجع بصورة خاصة إلى اكتشاف حقول 
عمالقة في الفترة األولى من التنقيب على الس������احل القاري النرويجي، ما 
أدى إلى تقليل التكلفة بالنس������بة إلى البرميل الواحد. غير أن تكلفة الوحدة 
ارتفع������ت منذ الع������ام 1983 فصاعدا إل������ى ما يق������ارب 0.8 دوالر للبرميل 
الواحد )القيمة السائدة في وقته( على الرغم من محاوالت مديرية النفط 
النرويجي������ة املركزة على زيادة مس������توى الكفاءة في اكتش������اف النفط. وكان 
س������بب االرتفاع في تكلفة الوحدة يرجع باألخص إلى أن حجم االكتشافات 

بدأ في الهبوط.
أم������ا من ناحية تكالي������ف التطوير فإن االجتاه نح������و حقول أقل حجما، 
باإلضافة إلى زيادة في عمق املياه ونسبة الغاز املصاحب للزيت )خصوصا 
ف������ي وس������ط النرويج(، مع ازدياد املس������افة للس������وق األوروبية ف������ي املناطق 
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الشمالية، كل هذه العوامل رفعت تكاليف البرميل الواحد بصورة ملحوظة 
تنعكس جزئيا في مس������توى االس������تثمارات في التسعينيات مقارنة بالسنني 

السابقة )راجع القسم 4-8 أعاله(. 

)الشكل - 14(: معدل تكاليف احلفر اليومية وبالنسبة إلى متر احلفر الواحد

من أجل حتسني اقتصاديات املشاريع اجلديدة في ظل انخفاض أسعار 
الزيت، اضطرت السلطات والشركات إلى محاولة تخفيض تكاليف اإلنتاج 
م������ن جهة، وزيادة الكفاءة في العمليات من اجلهة األخرى. وبالطبع كان من 

ق الهدفان في الوقت نفسه. األفضل أن يُحقَّ
لقد كانت مديرية النف������ط النرويجية واضحة في تطلعها للعام 1988، 
حني أكدت ضرورة االبتكار في استعمال التقنية. في خالصة الفصل الرابع 

من »املصادر املتبقية - إمكانات وحتديات« كتبت املديرية ما يلي:
»يتج���ه تطوي���ر مصادر النفط إلى تزايد مس���تمر نح���و حقول أصغر 
حجم���ا، وإل���ى انتق���ال العملي���ات نح���و األج���زاء الش���مالية من الس���احل 
الق���اري النرويج���ي. ومن جمل���ة التحدي���ات الكبيرة التي س���تواجهنا في 
املس���تقبل نذك���ر هن���ا حتس���ني اإلنتاج م���ن طبق���ات الزيت الرقيق���ة، ومن 
احلق���ول الصغ���رى، وم���ن حقول غير غنية بالس���وائل، إضاف���ة إلى تطوير 
طرق وأس���اليب تقنية مالئمة للخواص املختلفة للمكامن. ومن احملتمل 
أن تتط���ور التقني���ة في االجتاه نفس���ه على النطاق الدول���ي. في مثل هذه 
الظ���روف ال ب���د م���ن مراع���اة بع���ض االعتب���ارات االجتماعي���ة التي يجب 

االستمرار في التركيز عليها.
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لق���د كان���ت تكاليف وح���دة الزيادة ف���ي طاقة اإلنتاج ف���ي تصاعد في 
الس���نني األخي���رة. غير أن الظ���روف الراهنة تدعو إلى حلول أبس���ط وأقل 
تكلف���ة. وم���ن احملتم���ل أن يس���تمر ه���ذا االجتاه ف���ي املس���تقبل أيضا. من 
املتوقع أن تكون تكلفة تطوير االكتش���افات اجلديدة على مس���توى يس���مح 
بنجاح املشروع جتاريا حتى لو كان سعر الزيت يتراوح بني 10 و16 دوالرا 
أمريكيا للبرميل في القس���م اجلنوبي من الساحل القاري النرويجي. أما 
في بقية أجزاء الساحل القاري النرويجي فيمكن أن تكون تكلفة الوحدة 

أكثر بقليل«. 

)R & D( 4-10-3 متطلبات البحوث والتطوير
لقد سبق أن أكدت مديرية النفط النرويجية ضرورة البحوث والتطوير 
في كثير من الندوات واالجتماعات واللقاءات مع معاهد البحوث والتطوير. 
ف������ي العام 1990 أعدت مديرية النفط النرويجية بالتعاون مع وزارة النفط 
والطاقة تقريرا شامال أطلق عليه عنوان »التقنية في 2000«. وأعطى هذا 
التقرير تطلعا إل������ى أنواع التطورات املرغوبة في التقنية ملجابهة املتطلبات 

في نهاية القرن املاضي. 
وفي العام 1985 أخذت الوزارة املبادرة مبشروع سبور )SPOR(، وهو 
مشروع مولته احلكومة كليا ملدة 5 سنوات، وذلك لتشجيع البحوث والتطوير 
في حقل حتسني االستخالص. وكان الغرض الرئيسي من هذا املشروع هو 
خلق بيئة للبحوث في النرويج تساند مديرية النفط النرويجية في جهودها 
في مجال حتس������ني االستخالص )راجع القسم 10 - 2(. وسرعان ما أدت 
النتائج احلسنة ملشروع سبور إلى مشاريع مشابهة، حيث تعاونت السلطات 

مع الشركات الراغبة في حتقيق أهداف مهمة للبحوث.
وفي العام 1991 جرى متديد مش������روع س������بور إلى سنتني إضافيتني؛ 
وذلك لكي يتمكن املش������روع من إمتام البحوث القائمة، وفي الوقت نفس������ه 
اتخاذ القرار فيما يخص الش������روع في مش������روع جدي������د يركز على تطبيق 
النتائج في حقول معينة. باإلضافة إلى هذا باشر مكتب البحوث الصناعية 
والعلمية )NTNF( - مبس������اندة مالية من قبل الوزارة - العمل في مشروع 

جديد للبحوث )SPUNG( يتعلق باالستعماالت املختلفة للغاز الطبيعي.
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في العام 1990 توصل كثير من الش������ركات إل������ى أن هناك عدة مجاالت 
ذات عالقة بتحس������ني االس������تخالص تس������تحق التركيز في جهد مشترك بني 
الشركات الراغبة. وهكذا بدأ العمل في مشروع بروفيت الذي ُموِّل عن طريق 
اش������تراكات تُْدفع من قبل األعضاء الذين يش������رفون بأنفس������هم على عمليات 
البحث. ولقد نُفِّذت معظم البحوث من قبل معاهد بحوث نرويجية أو من قبل 

مستشارين أو من قبل الشركات نفسها حيث اقتضى األمر ذلك.
ه������ذا وقد نُفِّذت عدة مش������اريع مش������تركة للبحوث ف������ي مواضيع مثل: 
احلفر األفقي، منش������آت اإلنتاج على قعر البحر، تدفق الس������وائل املمزوجة 
خالل األنابيب، تقنيات احلف������ر االبتكاري، عمليات املراقبة األوتوماتيكية، 
املواص������الت عن بعد وس������فن اإلنت������اج العائمة. وكان تنظيم هذه املش������اريع 
يختلف من مش������روع إلى آخ������ر، حيث كانت بعض املش������اريع متول كليا من 
قبل الش������ركات، بينما نُفِّذت مش������اريع أخرى حتت إشراف مكتب البحوث 
الصناعية والعلمية. وكانت هناك بعض املش������اريع التي تبنتها احلكومة مع 

مساندة مالية أو تقنية من الشركات الراغبة. 
باإلضاف������ة إلى ما ورد أعاله، اس������تمرت كل من الش������ركات الوطنية 
نورس������ك هايدرو وس������تاتويل في إجراء بحوث خاصة داخل مؤسسات 

بحوث خاصة بالشركتني. 

4-11 تغييرات في تركيب املؤسسات
4-11-1 الشركات النرويجية في النرويج

عل������ى الرغم من الظ������روف الصعبة ف������ي نهاية الثمانيني������ات فإن عملية 
تدعيم الشركات النرويجية الثالث استمرت طوال الفترة. ومن العوامل التي 
ساعدت على تعزيز األسس املالية والتقنية لشركة ساغا األهلية بدء اإلنتاج 
من بعض احلقول الكبيرة، ما ش������جع الش������ركة في طموحه������ا للقيام مبهمة 

ة الذي كان سيبدأ اإلنتاج منه في العام 1992. املشغل في حقل سنورَّ
في الوقت نفس������ه اس������تمرت س������تاتويل في التوسع في س������وق منتجات 
الزي������ت والغاز داخل إس������كندنافيا وأوروبا بصورة عامة. واس������تمر التنظيم 
الهيكلي للش������ركة في التطور باجتاه جتاري حيث اكتسبت األجزاء الكبرى 
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داخل الش������ركة اس������تقالال ذاتيا يجبرها على حتقيق نتائج مربحة منفصلة 
عن األجزاء األخرى من الش������ركة. غي������ر أن هذه األجزاء التجارية املختلفة 
كانت تدار من قبل املجلس اإلداري للش������ركة بحيث تنس������جم اجلهود حتت 
هدف واحد. ومن اجلدير بالذكر أن اخلطوط اجلديدة ملهام الش������ركة التي 
أقرها البرملان في العام 1985 أدت بالفعل إلى حترير الش������ركة من بعض 
االعتبارات السياسية ما سهل التركيز على املصالح التجارية. وساعد هذا 
التغّير في مس������لك ستاتويل على كس������ب ثقة الشركات األخرى التي تتعاون 

مع ستاتويل في النرويج.
وبخصوص بيع الغاز الطبيعي فيبدو أن تش������كيل جلنة مفاوضات الغاز 
)GFU( ساعد كثيرا على حتسني العالقة بني الشركات الثالث فيما يخص 
تنس������يق األعمال بينها ومع الس������لطات احلكومية. غي������ر أن بيع الغاز قبل 
املباش������رة في تطوي������ر احلقول كان يعني في الواقع أن������ه ال بد ألحد ما من 
اتخاذ القرار األخير حول احلقول التي ستسهم في جتهيز الغاز والشروط 
التي س������يتم بها التجهيز. وكان من البديهي أن يحال هذا النوع من القرار 

إلى الوزارة للبت فيه. 

4-11-2 الشركات النرويجية تتجه إلى خارج النرويج 
بعد تطور سريع في السبعينيات، اجتهت الشركات النرويجية الثالث إلى 
تدعيم أعمالها على الساحل القاري النرويجي خالل الثمانينيات. في ذلك 
الوقت، كانت الشركات الثالث قد اكتسبت عددا ال بأس به من االمتيازات 
وأحجاما وفيرة من مصادر النفط في بحر الشمال والبحر النرويجي وبحر 

بارنتز، ما جعل وضعها التجاري مرموقا في بداية الثمانينيات.
وعلى الرغم من هذا التطور الس������ريع كانت الش������ركات الثالث منهمكة 
ف������ي منتصف الثمانينيات في جهود جدية للحصول على امتيازات للتنقيب 
والتطوير خارج الس������احل القاري النرويج������ي. ورمبا كان هذا التطور مثيرا 
للتعج������ب من قبل البعض. مع هذا كانت هناك أس������باب وجيهة تبرر رغبة 
الش������ركات النرويجية في توسيع عملياتها إلى خارج النرويج. من أهم هذه 

األسباب ما يلي:
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- عن������د منتصف الثمانينيات كانت أكث������ر احلقول العمالقة املوجودة 
على الس������احل القاري النرويجي قد اكتش������فت. ويعني هذا أن املصادر 
املتبقية كانت تنحصر في حقول صغرى أو متوس������طة احلجم، مع بعض 
األمل في اكتشاف حقول كبيرة بني حني وآخر. بعبارة أخرى فإن معدل 
تكلفة اكتش������اف وتطوير ما يع������ادل البرميل من املصادر املتبقية كان في 
تصاعد مستمر على الرغم من اجلهود املركزة لتخفيض التكاليف وزيادة 

حسن األداء. 
- كان م������ن احملتم������ل اكتش������اف بعض احلق������ول العمالقة ف������ي البحر 
النرويج������ي. غي������ر أن وجود نس������بة عالية م������ن الغاز الطبيع������ي في أغلب 
التش������كيالت اجليولوجية هن������اك كان يعني تأخير عملي������ات تطوير وإنتاج 
االكتش������افات إلى حني توافر البنى التحتية الالزمة لربط احلقول بشبكة 
نقل الغاز في بحر الش������مال، إليصال الغاز إلى الس������وق األوروبية. كل هذا 
كان سيؤدي، على أي حال، إلى ارتفاع تكلفة الوحدة بالنسبة إلى املصادر 

املوجودة في بحر الشمال. 
- عل������ى الرغم م������ن احتمال وجود حقول عمالقة ف������ي بحر بارنتز فإن 
عنصر املجازفة العالي، إضافة إلى االعتبارات املذكورة أعاله فيما يخص 
تكاليف نقل الغاز من هذه املنطقة النائية، جعال إمكان تطوير أي اكتشاف 

في املستقبل القريب غير واقعي.
- أدى دخ������ول النرويج عض������وا مرتبطا في االحت������اد األوروبي إلى 
حمل احلكومة النرويجية على التخلي عن سياس������ة تفضيل الش������ركات 
النرويجية في جوالت التراخيص. وبالطبع أدى ذلك إلى تطلع الشركات 
النرويجية إلى املنافسة احلرة مع الشركات العاملية، سواء على الصعيد 

النرويجي أو الدولي.
- كانت أس������عار الزيت املنخفضة في الفترة سببا مهما حمل أغلب 
الش������ركات على تقلي������ل كوادرها ف������ي النرويج. ولقد كانت الش������ركات 
النرويجية معرضة للضغوط نفس������ها في هذا الشأن. وبدال من تقليل 
األيدي العاملة في دوائرها التجأت الشركات النرويجية إلى استخدام 
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ه������ذه الكوادر في مناطق نف������ط مرموقة في بقية أنح������اء العالم حيث 
يوجد أمل كبير لتحقيق أرباح كافية تس������اعد على إدامة اخلبرة داخل 

الشركات وتطويرها. 
- في الوقت نفس������ه كانت صناع������ة النفط في النرويج بصورة عامة 
تعاني الضغوط نفسها الناجتة من أسعار الزيت املنخفضة واالنخفاض 
املترت������ب على ذلك ف������ي عمليات التطوير. وهكذا اضطرت الش������ركات 
النرويجية التي تقدم اخلدمات والبضائع لش������ركات النفط إلى التوسع 
خ������ارج الس������احل الق������اري النرويجي. ونتيج������ة لهذا التوس������ع أصبحت 
الصناعة النفطية النرويجية بصورة عامة أكثر تهيؤا ملجابهة املنافس������ة 

على املسرح الدولي. 
إذن كانت هناك ف������ي نهاية الثمانينيات وبداية التس������عينيات عدة 
عوام������ل س������اعدت النرويج على قط������ف ثمار جهوده������ا املتواصلة في 
إنش������اء وتطوير صناعة نفطية كفوءة وقادرة على حتمل املنافسة على 
الصعيد الدولي. وال ش������ك في أن سياس������ة مساندة الصناعة الوطنية 
)راجع الفقرتني 2-11-2 و2-11-3( سببت بعض الزيادة في تكلفة 
عملي������ات النفط في النرويج، غير أن اخلبرة التي تطورت نتيجة لهذه 
التكلفة اإلضافية بدأت تضيف منذ التسعينيات فصاعدا قيما جديدة 
إلى االقتصاد النرويجي عن طريق مش������اركة الصناعة النرويجية في 

السوق العاملية. 
قبل أن تتمكن س������تاتويل من العمل خارج النرويج كان من الضروري 
إيجاد حل مناس������ب لعالقة الشركة بالس������لطات السياسية في النرويج. 
فلقد كان من الصعب أن تتمكن س������تاتويل من منافس������ة بقية الشركات 
على املس������توى التج������اري بينما تكون، بوصفها ش������ركة متلكها احلكومة 
النرويجي������ة 100 في املائة، مضطرة إل������ى تبرير قراراتها على الصعيد 
السياسي في النرويج. لذلك استنتجت إدارة الشركة أنه لتطوير الشركة 
في املس������تقبل يجب فتح املجال للقطاع األهلي لتملك نس������بة معينة من 

حصص الشركة.
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 4-11-3 املؤسسات احلكومية 
فيم������ا يخص التط������ور في اجلهاز احلكومي فلق������د كان هذا منحصرا في 
تنس������يق صالحيات املؤسس������ات احلكومية التي تس������هم ف������ي مراقبة عمليات 
������ق بني  النف������ط. ونتيجة لذلك، اكتس������بت مديرية النفط النرويجية دور املنسِّ
الشركات من جهة والدوائر احلكومية املختلفة من اجلهة األخرى فيما يتعلق 
بأمور السالمة والصحة وحماية البيئة. ولكي تتمكن مديرية النفط النرويجية 
م������ن القيام بهذه املهمة أخذت دور املبادرة في تعديل األنظمة املختلفة بحيث 
تتناغم هذه مع الظروف اجلديدة على الساحل القاري النرويجي. في الوقت 
نفس������ه استغلت املديرية هذه املناس������بة لتجديد الشروط الواردة في األنظمة 

والتعاليم الداخلية بحيث تنطبق مع مبادئ اإلشراف الذاتي.
من جانب إدارة مصادر الزيت والغاز استمرت مديرية النفط النرويجية 
في حتس������ني كفاءاته������ا وطاقاتها في تتبع أعمال حامل������ي التراخيص فيما 
يتعل������ق بخطط التطوير واإلنتاج. وكان الهدف هنا هو حتاش������ي التأخيرات 
والتكاليف الناجت������ة من تغيير اخلطة في مرحل������ة متأخرة من التخطيط. 
ولتحقي������ق الهدف ضم������ن الطاقة احمل������دودة املتوافرة ف������ي مديرية النفط 
النرويجية اضطرت املديرية إلى التركيز على: أوال: املشاريع ذات األهمية 
الكبرى للبلد، وثانيا: املش������اريع التي تتميز بتفاوت ملحوظ بني وجهة نظر 

الشركات املسؤولة ووجهة نظر مديرية النفط النرويجية. 
هذا وقد أدت األهمية املتزايدة للنفط في االقتصاد الوطني إلى ازدياد 
ملحوظ في ضرورة التنس������يق بني وزارة النفط وبقية مؤسسات احلكومة. 
وبالنظ������ر إلى القلق املترتب على أس������عار الزيت املنخفض������ة باإلضافة إلى 
االهتمام املتزايد بالبيئة، كان نطاق وحّدة التنسيق مع وزارتي املالية والبيئة 

في تزايد مستمر في هذه الفترة.
 

4-12 الشركات تعيد النظر في مصادرها للنفط
خالل الستينيات والسبعينيات وبداية الثمانينيات كانت الشركات عامة 
مندفعة إلى زيادة حصتها من مصادر النفط في أسرع وقت ممكن. والدافع 
املباش������ر لهذا االندفاع كان رغبة احلفاظ على مس������توى معني من عمليات 

4 (141-180).indd   171 10/31/11   11:04 AM



النموذج النرويجي

172

النفط، بحيث تبرر هذه العمليات الكوادر املتزايدة للش������ركات املختلفة في 
النرويج. ومن الطبيعي أن هذا االعتبار كان ذا أهمية خاصة بالنس������بة إلى 
الش������ركات الدولية حيث تتنافس فروع الش������ركة املختلفة بعضها مع بعض 

على استعمال أفضل الكوادر.
ومع دخول بحر الش������مال مرحلة النض������ج فيما يخص املصادر املتبقية، 
اتض������ح لعدد كبير من الش������ركات الدولية العاملة كمش������ّغل في النرويج أن 
عدد املهمات التش������غيلية املتوافرة في بحر الش������مال لم يع������د كافيا لتبرير 
اس������تعمال هذا العدد الكبير من املشغلني. وبحكم السياسة النرويجية حتى 
ذلك احلني، والتي فضلت الش������ركات الوطنية لدور املش������غل، فلقد كان من 
الواضح أن احتمال االستمرار كمشّغل بالنسبة إلى أي شركة دولية كان في 
تناقص تدريجي. وهكذا توصلت بعض الش������ركات إلى عدم جدوى التشبث 
بأمل االستمرار كمش������غل، وقررت تقليص كوادرها التشغيلية في النرويج. 
ونتيجة لهذا التيار بدأ عدد املشغلني في النرويج في التقلص تاركا ستاتويل 
نورسك هايدرو فيليبس، بي بي )بي بي أموكو بعد حني( وشل مشغلني على 

الساحل القاري النرويجي. 
بعد االنخفاض املريع في أسعار الزيت والضغوط االقتصادية الالحقة 
خ������الل أواخر الثمانينات والتس������عينيات، كان ال ب������د للصناعة النفطية من 
اتخ������اذ خطوات جذرية في طريقة عملها م������ن أجل البقاء. في هذا املجال 
بذل������ت الصناع������ة النفطية في النرويج عدة جهود منفردة أو مش������تركة من 
أجل تخفيض تكاليف التنقيب والتطوير واإلنتاج )راجع الفقرة 2-1-10(. 
وعل������ى الرغم من الفوائد اجلس������يمة التي ترتبت عن ه������ذه اجلهود، كانت 
هناك حاجة إلى إيجاد حلول جذرية تساعد على حتاشي عواقب استمرار 

أسعار الزيت في االنخفاض ملدة طويلة. 
ومن االعتبارات املهمة بالنس������بة إلى اس������تمرار عمليات تطوير احلقول 
كان الدور الذي مارسته الشركات الغنية بفرص التطوير )كشركات ستاتويل 
ونورس������ك هايدرو( في تأخير تطوير احلقول األقل أهمية التي تعد بأرباح 
أكب������ر. من وجهة نظر هاتني الش������ركتني كان من امله������م أن تركزا جهودهما 

وطاقاتهما املالية على احلقول ذات األولوية. 
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كجزء من احلم������الت املذكورة أعاله لتخفيض التكالي������ف ولزيادة الكفاءة، 
اضطرت ش������ركات النفط إلى إعادة النظر في املصادر املتوافرة لديها من أجل 
إيجاد طرق لتعظيم قيمة هذه املصادر. واضطرت بعض هذه الش������ركات حتت 
ضغوط مالية إلى بيع مصادرها جزئيا أو كليا. ومن جملة الشركات التي عانت 
هذا املصير نذكر ش������ركة ساغا التي اضطرت إلى بيع كل مصادرها لستاتويل 
ونورس������ك هايدرو. أما بالنس������بة إلى معظم الش������ركات األخرى فلقد مت تبادل 
املصادر بحيث أدى هذا إلى حتسني مشترك في قيمة املصادر بني الطرفني.

هكذا، ونتيجة لسلس������لة من البيع والش������راء والتبادل تغيرت ملكية كثير 
م������ن املصادر، وخصوصا املتوس������طة والصغيرة احلج������م منها، خالل نهاية 
التس������عينيات. ويفترض أن يكون ذلك قد أدى إلى تعظيم قيمة املصادر عن 

طريق التعجيل بتطويرها وزيادة الكفاءة في إنتاجها. 

4-13 نورسوك
في صيف العام 1993 اقترح السيد فني كريستيانسن، الذي كان وزيرا 
للنفط والطاقة في ذلك احلني، استحداث منتدى للنقاش والبحث من أجل 
حتسني كفاءة الساحل القاري النرويجي. وكشرط مهم لنجاح املنتدى أكدت 
الوزارة ضرورة مش������اركة وتعاون كل من: ش������ركات النفط، شركات اخلدمة 
والتجهي������ز، معاهد البحوث وبالطبع الس������لطات احلكومية التي أخذت دور 
املب������ادرة. ولكي يحظى املش������روع باالهتمام الذي يس������تحقه، قررت الوزارة 
دعوة الطبقات العليا من اإلدارة في مختلف املؤسس������ات إلى االشتراك في 

أعمال الندوة. 
مبوجب األس������س التي بُِحثت أعاله، عنيَّ الوزير جلنة عمل في سبتمبر 
الع������ام 1993. وبع������د جهود مركزة من قبل اللجن������ة متكنت هذه من تقدمي 
تقريره������ا إلى الوزير في فبراير الع������ام 1994. ومبقتضى التوصيات التي 
قدمتها اللجنة في تقريرها قرر الوزير تش������كيل سبعة فرق للعمل يتكون كل 
منها من مس������اهمني ميثلون كل القطاعات التي تشكل صناعة النفط. في 
الوقت نفس������ه، طلب الوزير من جلنة العمل أن تستمر بوصفها جلنة إدارة 

للفرق السبعة التي غطت املواضيع التالية:
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- حتليل عوامل التكلفة واألهداف.
- توحيد املواصفات واملقاييس.

- التعاون بني املشغِّلني وشركات التجهيز.
- التوثيق وتقنية البيانات.

- الصحة والسالمة والعناية بالبيئة.
- الشروط اإلطارية للعمل.

قدمت الفرق الس������بعة نتائج جهودها لوزير النفط والطاقة في فبراير 
من العام 1995 في شكل تقرير عام مع سبعة تقارير فرعية ميثل كل منها 
فرقة من الفرق السبعة. وتبدأ مقدمة التقرير العام بالوصف التالي للوضع 

السائد في تلك الفترة:
»جتاب���ه عمليات النفط على الس���احل الق���اري النرويجي حتديات 
جسيمة في هذه األيام. فال بد من تخفيض التكاليف وحتسني مستوى 
األرباح من املش���اريع. هناك أيضا حتديات جدية فيما يتعلق باكتشاف 

مصادر جديدة وتطوير هذه املصادر إلى مشاريع مربحة«. 
ولعل من أهم نتائج مش������روع نورس������ك التوصية التي تقدم بها الفريق 
املتخصص في دراس������ة التعاون بني املشغِّلني وش������ركات التجهيز. كان من 
املعروف حتى ذلك احلني أن ش������ركات النفط كانت تقوم بكل الدراس������ات 
والتحضي������رات ملنحها ملق������اول واحد فقط يأخذ عل������ى عاتقه تنفيذ خطة 
التطوير بتفاصيلها. وقد توصلت اللجنة املختصة في بحوثها إلى أن منط 
املقاول الواحد هذا لم يعد ميثل أحسن احللول. بالعكس، فلقد أصبح من 
الواضح أنه من أجل تخفيض التكلفة من دون فقدان اجلودة في األداء فال 
بد من خلق عالقة جديدة بني صناعة التجهيز والش������ركات املشغلة. هذه 
العالق������ة يجب أن ترتكز على مس������اهمة مبكرة من قبل عدد من املجهزين 
وليس فقط مقاوال واحدا. كذلك وجدت الفرقة أنه من األفضل البحث عن 
شكل من التعاون يش������ابه املشاركة حيث يؤدي تخفيض التكلفة إلى منفعة 
مادية للطرفني. ومبساهمة املجهزين مبكرا في عمليات التخطيط يتسنى 
للطرفني أن يتحاشيا إعادة كثير من اخلطوات وتقليل عدد التعديالت، ما 

يساعد كثيرا على خلق جو إيجابي يشجع على تقليل التكلفة. 
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)الشكل - 15(: خريطة للجزء اجلنوبي من بحر الشمال. املصدر: احلقائق 
2004 املنشورة من قبل وزارة النفط والطاقة النرويجية

املصدر: حقائق 2005 نشرت من قبل وزارة النفط والطاقة
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)الشكل - 16(: خريطة للجزء الشمالي من بحر الشمال.
املصدر: احلقائق 2004 املنشورة من قبل وزارة النفط والطاقة النرويجية

املصدر: حقائق 2005 نشرت من قبل وزارة النفط والطاقة
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)الشكل - 17(: خريطة للبحر النرويجي.
املصدر: احلقائق 2004 املنشورة من قبل وزارة النفط والطاقة النرويجية

املصدر: حقائق 2005 نشرت من قبل وزارة النفط والطاقة
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)الشكل - 18(: خريطة تبني أهم احلقول وأنابيب النقل
في بحر الشمال والبحر النرويجي 

املصدر: التقرير السنوي ملديرية النفط النرويجية للعام 2003 

4 (141-180).indd   178 10/31/11   11:04 AM



فترة ما قبل النضج )1987 - 2000(

179

)الشكل - 19(: األجزاء النرويجية والروسية من بحر بارنتز
املصدر: مصادر النفط على الساحل القاري النرويجي، نشر من قبل مديرية 

النفط النرويجية في العام 2003
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اجلزء الثاني

متطلبات أساسية في إدارة مصادر النفط
بداية مرموقة للنرويج
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5-1 مقومات اإلدارة الرشيدة ملصادر النفط

5-1-1 تنسيق سياسة النفط كأساس لإلدارة الرشيدة 
يعتمد جناح أي جهد صناعي كبير على 
وجود إدارة رش������يدة في البلد، ليس فقط 
إلدارة القط������اع بالذات، ب������ل جلهاز احلكم 
 .)Governance Good( عام������ة  بص������ورة 
وكم������ا ورد أعاله ف������إن جن������اح النرويج لم 
يكن ممكنا، عل������ى هذه الدرجة العالية من 
الكفاءة، لو لم تتوافر في البلد منذ البداية 
متطلبات متعددة على مختلف املس������تويات 

تضمن اإلدارة الرشيدة عامة.
ومما ال ش������ك فيه أن وجود النفط في 
أي بلد ميثل فرصة فريدة لالس������تفادة من 
هذا املصدر الثمني. ومبا أن النفط مصدر 
ناضب فإن الفرصة هذه ذات أمد محدود 

5

إدارة  ف��ي  أس��اس��ي��ات 
مصادر النفط

»م������ن املهم أن نؤك������د هنا أن 
يكون تطوير القدرة اخلالقة 
في البلد من أهم األهداف، 
ه������ذا  ف������ي  ألن  خصوص������ا 
الس������تمرار  ضمانا  التطوير 
الرفاه االقتصادي بعد انتهاء 

عمليات النفط«
املؤلف

183
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ال تفس������ح املجال لكثير من األخطاء. لذلك يتحتم على البلد أن يتحكم في 
توقيت اخلطوات املختلفة في عمليات النفط مع الفعاليات واخلطط األخرى 
في البلد. والهدف هو أن تتناغم عمليات النفط مع سياس������ة البلد وخططه 

في القطاعات األخرى بحيث تخدم كلها املصلحة الوطنية الشاملة. 
وتذكرن������ا جتارب مختلفة من دول عدة مص������درة للنفط، بأن هناك في 
أي بل������د أطرافا ومصالح متع������ددة داخلية وخارجية تعمل بدأب للتأثير في 
قرارات النفط في اجتاهات مختلفة ومتضاربة. لذلك فإن جناح أي بلد في 
االس������تفادة من مصادره النفطية يعتمد بصورة خاصة على قابليته لتحديد 
وتنفيذ خطوط عامة وواضحة لسياس������ة نفط يؤم������ن ويلتزم بها أكبر عدد 
من املواطنني واملؤسسات الوطنية. ومن األفضل طبعا أن يتوصل البلد إلى 
هذه السياسة في وقت مبكر من بداية عمليات النفط. وتدل التجارب على 
أن الشروع في عمليات النفط من دون وجود سياسة مدروسة مقدما يؤدي 

في أكثر األحيان إلى صعوبات كبيرة الحقا.
وف������ي ضوء اخلطوط العامة لسياس������ة النفط هذه، يجب على البلد في 
أس������رع وقت ممكن أن يُعد ويقر التش������ريعات واألنظمة والوثائق التعاقدية 
الالزم������ة لتحقيق هذه السياس������ة. ومن الطبيعي أن تبدأ عملية التش������ريع 
بقانون للنفط يرتكز على نصوص الدستور والقوانني األخرى السارية ذات 
العالق������ة. واملهم هنا أن يحتوي القانون عل������ى نصوص واضحة فيما يتعلق 
باملبادئ الرئيس������ية، ت������اركا األمور التفصيلية لألنظم������ة والعقود. أما فيما 
يخ������ص األنظمة فيجدر بالبلد أن يصدرها إما مصاحبة للقانون كملحق به 
في عملية التش������ريع أو بصورة منف������ردة. ومن املهم جدا أيضا أن يَُعد عقد 
منوذجي ميثل األحكام االقتصادية التي تالئم تش������ريع النفط في البلد قبل 
البدء في أي مفاوضات مع شركات النفط. كذلك يجب أن يتحاشى العقد 
النموذجي إعادة أي مبادئ أو أمور يغطيها التش������ريع وذلك لتحاشي جعلها 
معرض������ة للتحكيم الدولي الذي هو معتاد بالنس������بة إلى اجلوانب التجارية 
ف������ي العقد. على أي حال فإن حصر فق������رات العقد في اجلوانب التجارية 
والتقنية التفصيلية مبدأ مهم لتقصير فترة املفاوضات وحتاش������ي التعقيد 

غير الالزم في نص العقود.
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باإلضاف������ة إلى هذا يجب على البلد خلق تنظيم محكم ومتكامل لقطاع 
النف������ط يحدد أدوار املؤسس������ات األهلي������ة احلكومية ووس������ائل التعامل بني 
ع يضمن الش������فافية والعدالة واألمانة احلرفية.  االثنني على أس������اس مشرَّ
ونقطة االنط������الق هنا أن يتوصل البلد إلى هيكل مناس������ب لتوزيع مهمات 
احلكومة املختلفة ف������ي قطاع النفط. من الطبيعي أن تقوم وزارة النفط أو 
ما يعادلها باألمور السياس������ية املتعلقة بالنفط، ومن ضمنها وضع السياسة 
النفطية واقتراح التش������ريع واالضطالع بعمليات منح التراخيص للشركات. 
وت������دل جتارب أكثر البلدان على أنه من احملبذ أن تفصل العمليات اإلدارية 
املنظم������ة لعملي������ات النفط في كيان منفصل )عادة مديرية( حتت إش������راف 
الوزارة. واله������دف من هذا الفصل اإلداري من ال������وزارة هو تخفيف أعباء 
ال������وزارة اإلدارية التقنية وتركيز جهودها على أعمالها التقليدية. وتش������مل 
أعم������ال املديرية الرئيس������ية عادة مراقبة العمليات والتعامل مع الش������ركات 
للتأكد من التزام الش������ركات العاملة بتش������ريعات البلد وأنظمته وبش������روط 
العق������ود. كذلك قد تقوم املديرية بإدارة البيان������ات من قطاع النفط وتقييم 

رصيد مصادر النفط في البلد بصورة متواصلة.
 وإذا كان البلد قد قرر املشاركة في عمليات النفط جتاريا فإنه من بالغ 
األهمية أن تؤسس الس������لطات شركة وطنية لتأدية هذه املصالح التجارية، 
حي������ث إن تنظي������م مهمات جتارية داخ������ل الهيكل الوزاري يخل������ق كثيرا من 

التناقض بني مهمات اإلدارة املوضوعية ومصالح التجارة الذاتية. 
بعد تش������كيل اجلهاز احلكومي إلدارة النفط يتعني على البلد أن يسعى 
مبثابرة إلى رفع املستوى احلرفي في أسرع وقت ممكن إلى املستوى نفسه 
الذي متثله شركات النفط، لكونها الطرف اآلخر في عملية اإلدارة. وميكن 
أن يدخل موضوع تدري������ب املوظفني في أجهزة النفط احلكومية كجزء من 

شروط التعاقد وذلك لضمان جودة التدريب واستمراريته. 

5-1-2 األطوار الثالثة في االستفادة من مصادر النفط
هنالك ثالثة أطوار أساسية لالستفادة من مصادر النفط. في كل من هذه 

األطوار يسعى املالك أو املستثمر إلى تعظيم فائدته من مصادر النفط:
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- طور االس������تخراج. يبدأ هذا الطور من مرحلة التنقيب ويس������تمر إذا 
اْكتُش������ف النفط إلى مرحلة تطوير احلقل ثم إل������ى اإلنتاج والنقل. ويطابق 
 ،(Upstream) �ط������ور اإلنتاج ما هو معروف في صناع������ة النفط بعمليات ال
وإل������ى حد كبير ال� (Midstream). وينتهي ه������ذا الطور عند توصيل الزيت 

اخلام أو الغاز الطبيعي وبيعهما للمشتري. 
- طور التحويل: تطابق عملية التحويل تقريبا ما هو معروف في صناعة 
النف������ط بعمليات ال� (Downstream) التي تهدف إلى حتويل الزيت اخلام أو 
الغاز الطبيعي إلى منتجات متطورة أكثر وذات قيمة أعلى بالنسبة إلى الزيت 
اخل������ام أو الغاز. وتبدأ ه������ذه العملية عادة بتكرير الزي������ت أو الغاز الطبيعي 
إلنتاج وقود ومواد هايدروكربونية كالبنزين ووقود الطائرات والديزل والزيت 
األبيض...إلخ. وتس������تمر إلى اس������تعمال النفط وقودا مث������ال لتوليد الطاقة 
الكهربائية، أو ألغراض صناعية واسعة إما كمادة خام )مثال إلنتاج األسمدة 
والبالس������تيك واألدوية واألدوات ...إلخ(، أو كعامل مساعد كما هو وارد في 

صناعة تكرير املواد اخلام للحديد وحتويلها إلى حديد الصلب. 
- طور االستفادة من الريع: نتيجة لتحويل مصادر النفط إلى قيم نقدية 
في دوري االس������تخراج والتحويل يتدفق الريع لدى املستثمر من جهة والبلد 
املضي������ف من اجلهة األخرى. في كلتا احلالني يكون الهدف هو اس������تعمال 

األموال املتوافرة بشكل يضمن استمرار التطور والنمو. 
وفيما يخص شركات النفط جند أن سر جناح الشركات الدولية الكبرى 
)كانت تس������مى غالبا األخوات السبع( كان في قابليتها للتحكم الرشيد في 
كل أطوار االس������تفادة من مصادر النفط عن طريق ما يسمى عادة التوحيد 
العمودي في عملياتها الدولية. ويعني هذا بكل بس������اطة أن الشركة ركزت 
على تنسيق جهودها في األطوار الثالثة داخل اجلهاز اإلداري واملالي نفسه. 
وبفضل هذا التنسيق متكنت الشركات من تعظيم فائدتها عن طريق اختيار 
املش������اريع التي تضمن ربحا أكثر ومجازفة أقل للش������ركة. إضافة إلى هذا 
التنس������يق العمودي متيزت الش������ركات الكبرى أيضا بالتنسيق األفقي الذي 
ينطوي على تنسيق اجلهود ماليا وإداريا، بني العمليات املتشابهة في الطور 
نفسه على الرغم من أنها موزعة على أنحاء مختلفة من العالم. وعن طريق 
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التنس������يق تختار الشركة أحس������ن الفرص لتعظيم أرباحها على  املستويات 
التش������غيلية نفس������ها. قد نستنتج من هذا أن التنس������يقني العمودي واألفقي 
داخل الش������ركات الكبرى أسهما كثيرا في جناحها ويعتبر سر وصولها إلى 
مرك������ز القوة التي تتمتع به، غير أنه من الضروري أيضا أن نش������ير إلى أن 
التنس������يق داخل الش������ركات الكبرى، على هذا النطاق الدولي الشامل، بدأ 
يش������كل في حد ذاته حتديا كبيرا لها وذلك بسبب تضخم الهيكل، وصعوبة 
التوصل إلى نتائج وقرارات حاس������مة عبر ممرات وكواليس القرار املعقدة 
في الش������ركة العمالقة. لهذا السبب متكنت الش������ركات األصغر حجما من 
أن تنافس الش������ركات الكبرى في مجاالت مختلف������ة محددة، إذ متكنت من 
التفوق على الشركات الكبرى في هذه املجاالت. وفي هذا يكمن سر جناح 

.(independent) الشركات التي تسمى الشركات املستقلة
وفيما يخص البلدان املضيفة، يكمن سر النجاح في الدرجة األولى في 
قابلية البلد حلسن اإلدارة بصورة عامة وفي كل من األطوار الثالثة أعاله. 
ثانيا، يتطلب النجاح أيضا أن يتمكن البلد من تنس������يق الفوائد بني األطوار 
الثالثة بحيث يُضمن تعظيم الفائدة من طور إلى آخر. ولألس������ف ما زالت 
أغلب البلدان تنظر إلى صناعة النفط كأنها تشمل طور االستخراج فقط. 
ولهذا االنطباع عدة أسباب. في أكثر احلاالت يكون موقع البلد اجلغرافي 
بعيدا عن األس������واق الصناعية املتطورة والتي هي إما في أوروبا أو أمريكا 
أو الش������رق األقصى. كما أن طول خطوط املواصالت وتخلف أكثر البلدان 
املص������درة للنفط صناعيا يجعل التعامل مع حتويل النفط إلى منتجات أكثر 
قيمة أمرا صعبا تتركه البلدان املصدرة للنفط للش������ركات التي تقوم به إما 

في، أو بالقرب من، أسواقها الطبيعية. 
وميثل ط������ور التحويل زيادة مهمة جدا في قيم������ة مصادر النفط، ليس 
فق������ط من جانب القيمة النقدية فقط بل أيضا كوس������يلة لتش������غيل األيادي 
العاملة في البلد، وفي الوقت نفسه خلق صناعات ثانوية أخرى ترتكز على 
عملي������ات التحويل. إضافة إلى هذا فإن وجود النف������ط في بلد ما بكميات 
محدودة، أو على شكل غاز طبيعي بأحجام متواضعة، قد يؤدي إلى ضرورة 
اس������تخراج املصادر على أساس االستهالك احمللي أو اإلقليمي فقط. وفي 
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هذه احلال حتبذ شركات النفط أن تشارك السلطات في البلد املضيف في 
عمليات االستخراج والتحويل ضمانا لسالمة االستثمار من قبلها، السيما 

أن التسويق احمللي يكون أكثر عرضة للتأثيرات السياسية احمللية. 
من الواضح أن جناح أي ش������ركة نفط يعتم������د ليس فقط على جناحها 
في اس������تخراج وحتويل مص������ادر النفط إلى أعلى قيم������ة ممكنة نقديا، بل 
أيض������ا على قدرتها في حتويل إيراد العمليات إلى مش������اريع جديدة تضمن 
النمو والتطور في املس������تقبل. ومن ضمن الوس������ائل التي تستعملها شركات 
النفط لضمان االس������تعمال األمث������ل ألرباحها هو في بعض األحيان التعامل 
مع ش������ركات أخرى إما عن طريق املبادلة أو البيع أو االندماج، كل ذلك من 

أجل حتقيق فائدة أعلى وأساس أمنت لعمليات املستقبل.
وبالنسبة إلى البلدان املضيفة، ميثل الطور الثالث حتديا بالغ األهمية 
يتعلق بطريقة اس������تعمال البل������د لريع النفط في االقتص������اد الوطني من 
أجل حتقيق الفائدة املثلى واملس������تدامة ألفراد املجتمع. لو نظرنا بتمعن 
في هذا األمر لوجدنا ولألس������ف أن أكثر البل������دان ال تتقن هذا التحدي 
بالص������ورة املثلى. واألس������باب وراء هذا االجتاه املؤس������ف متعددة ومعقدة 
وس������نعود لبحثها في الفصل الثاني عش������ر من هذا الكتاب. ونكتفي هنا 
بالق������ول إن مدى جن������اح البلد في هذا املجال يعتم������د بدرجة كبيرة على 
حس������ن اإلدارة العامة في البلد. ويعتم������د األخير بدوره على نظام احلكم 

ونضجه السياسي. 

5-1-3 خطوط عريضة لألهداف في طور االستخراج
ميكن تلخيص أهم األهداف في طور االستخراج مبا يلي:

- تش������خيص وتقييم املناطق املختلفة والتراكيب اجليولوجية املش������جعة 
على االسكتشاف.

- تبني سياس������ة رشيدة لتراخيص التنقيب واإلنتاج منطلقة من سياسة 
النفط وخطط التنمية الوطنية. والهدف هنا هو اكتشاف أكبر عدد ممكن 
من التراكيب املشجعة جتاريا في األوقات املناسبة لتطويرها طبقا للخطة 

الوطنية الشاملة.
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- حتقي������ق أجنع الطرق لتطوير وإنتاج االكتش������افات، كل وفق متطلباته 
وإمكاناته، بحيث تُْستخلص أكبر نسبة ممكنة من الزيت.

- رس������م اخلطط املثل������ى لتطوير الطاقة اإلنتاجي������ة والبنى التحتية في 
البلد، بحيث تتناغم هذه مع خطط التطوير االقتصادي للبلد على األمدين 

املتوسط والبعيد. 
- التوصل إلى أفضل احللول التش������غيلية فيما يخص البيئة والس������المة 

والكفاءة في استعمال البنى التحتية.
- من������ع حرق الغ������از الطبيعي والس������عي إلى حتقي������ق أفضل الطرق 
لالستفادة منه سواء كان ذلك ألغراض الطاقة أو الصناعة أو االستهالك 

احمللي أو التصدير.

5-1-4 خطوط عريضة لألهداف في طور تعظيم القيمة 
فيما يخص تعظيم قيمة النفط اخلام ميكن تلخيص األهداف مبا يلي:

- دراسة األس������واق احمللية والدولية لتشخيص أفضل الوسائل لتسويق 
الزيت والغاز.

- النظر في أفضل االس������تراتيجيات لتحقيق سياس������ة التس������ويق وخلق 
املؤسسات الالزمة لهذا الغرض.

- النظر في أفضل الس������بل لتحقيق قيمة مضافة للنفط تعزز العائدات 
التقليدية وتكوِّن في الوقت نفسه أساسا لصناعات وطنية جديدة.

- استعمال الزيت والغاز ومنتجاتهما لسد احتياجات البلد.
- تشجيع الصناعات احمللية التي تستفيد من النفط.

- الس������عي إلى تنسيق األهداف أعاله مع سياسة التطوير بصورة عامة 
ومع سياسة رشيدة لتوفير فرص العمل بصورة خاصة. 

5-1-5 خطوط عريضة لألهداف في طور االستفادة من عائدات النفط
فيما يخص االستفادة من عائدات النفط ميكن تلخيص األهداف مبا يلي:

- جم������ع وتدقي������ق العوائد بدقة وأمانة حتمي مصلحة البلد في تس������لم 
حصته الشرعية. 
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- وض������ع خطة ش������املة للتطوير والتنمي������ة تش������مل كل القطاعات وكل 
اجلوان������ب االقتصادية واالجتماعية في البلد مبا فيها اس������تعمال جزء من 
عائ������دات النف������ط خللق صناعات وفعالي������ات تطويرية خالق������ة ذات فائدة 

مستدمية للمجتمع ولألجيال القادمة.
- النظر في تأس������يس صندوق خاص للتنمي������ة لتمويل خطط التطوير 

والتنمية املستدامة.
- النظر في تأس������يس صندوق ألكب������ر جزء ممكن من فائض العائدات. 
وهدف الصندوق هو أوال حماية االقتصاد الوطني من التذبذبات في سعر 
الزيت أو من حاالت طارئة أخرى، وثانيا خدمة مصالح األجيال القادمة. 

5-2 عوامل جوهرية في استخراج النفط
 إدارة مصادر النفط هي مهمة معقدة بغض النظر عما إذا كنا نتحدث عن 
إدارة مصادر النفط في ش������ركة أو في مؤسسة حكومية، وبغض النظر عما إذا 
كنا نتحدث على الصعيد التشغيلي أو على الصعيد اإلداري العام. فمن املعروف 
أن ه������ذه املهم������ة تنطوي على اعتبارات متعددة وهي في الوقت نفس������ه محاطة 
بكثير من عناصر الش������كوك واملجازفة. وهكذا ف������إن اخليارات التي تتوافر في 
وقت اتخاذ أي قرار تعتمد من دون استثناء على عدد من املتطلبات والتقييدات، 
تتباي������ن في طبيعتها من كونها محلية إل������ى دولية، أو من تقنية إلى اقتصادية أو 
اجتماعية أو سياسية. باإلضافة إلى كل هذا فإن الظروف تختلف من مكان إلى 
آخر ومن زمن إلى آخر. ليس هذا فقط بل إنها في الواقع تختلف من وجهة نظر 

إلى وجهة نظر أخرى في  الزمان واملكان أنفسهما.
وبحك������م تعدد العوامل املتغيرة فإنه من الصعب تفضيل مجموعة معينة 
م������ن هذه العوام������ل، واعتبارها ذات تأثير أكبر ومباش������ر في إدارة عمليات 
النفط. مع هذا فلعله من املمكن التحدث عن ثالث مجموعات من العوامل 

التي لها أكبر األهمية في إدارة املصادر وهي تلك التي ترتبط ب�: 
1 - رصيد املصادر املتوافر

2 - السوق
3 - القدرة اخلاّلقة
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واملهم بش������أن هذه املجموعات الثالث من العوامل أنها كلها تؤدي دورا 
حاس������ما في وضع احلدود ملا نس������تطيع أن نختاره م������ن احللول أو الفرص 
بصفتنا مديرين للمصادر في مختلف املستويات وفي مختلف املؤسسات. 

5-2-1 رصيد مصادر النفط
املصادر املتوافرة في مرحلة التنقيب

من أهم املتطلبات للبدء ف������ي عمليات النفط هو بالطبع وجود احتمال 
معقول الكتشاف أحجام كافية من النفط، إذ تبرر هذه االستثمارات البالغة 
في تطويرها وإنتاجها بصورة مربحة. وبالطبع فإن هذا هو أعلى املتطلبات 
بالنس������بة إلى الش������ركات، ولهذا فال بد من إقناعهم بوجوده قبل أن يتمكن 

البلد من جذب الشركات لالشتراك في جوالت التراخيص.
ومما يعق������د األمور في إدارة مصادر النف������ط أن هذه املصادر ال ميكن 
رؤيتها على س������طح األرض، وذلك ألن الطبقات التي حتمل النفط أو الغاز 
توج������د عادة في جوف األرض مغطاة بآالف األقدام. لهذا فال ميكن قياس 
أحجام هذه املصادر مباش������رة بل بصورة غير مباش������رة عن طريق قياسات 
تعكس حجم وش������كل جتمعات النفط. ولكن األغلبية من هذه القياسات ال 
تعك������س قابلية النفط أو الغاز للتس������رب في املكم������ن. وللحصول على هذه 
املعلوم������ات ال بد لنا من االنتظار حتى يتم فحص إنتاج اآلبار ألول مرة في 

مرحلة التنقيب ورمبا ثانية في مرحلة اإلنتاج. 

خيارات في إدارة النفط

السوقالقدرة اخلالقة

رصيد املصادر الطبيعية
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وعند تخطيط سياس������ة للتنقيب في أي بلد، علينا أن ندرك أن قدرتنا 
عل������ى تقييم احتمال وحجم املصادر املمك������ن وجودها في البلد هي في كل 
األح������وال معرضة لكثير من األخطاء. لهذا تعتم������د صحة توقعاتنا بدرجة 
كبي������رة على كمية ونوعي������ة املعلومات املتوافرة في أي وق������ت. ففي املناطق 
الت������ي لم يتم فيها أي حفر تك������ون توقعاتنا مجرد أحالم وآمال، بينما تكون 

التوقعات في املناطق املنتجة أكثر واقعية ورمبا أيضا أكثر دقة.
ميكن االستنتاج مما ذكر أعاله أن تقييم مصادر النفط هو عملية غير 
دقيقة. لهذا يكون التعبير »رصيد النفط« محفوفا دائما بكثير من الش������ك 
والتحي������ز. علينا أن ندرك إذن أننا لو بنينا سياس������ة التنقيب على توقعات 
مبال������غ فيها فيما يخص مصادر النف������ط فقد يحملنا هذا إلى خلق ضغوط 
وتوت������رات خطرة في االقتصاد الوطني أو احلياة االجتماعية في البلد، من 
دون أن يتم حتقيق عوائد من النفط تبرر ردود الفعل وتعوض عن األضرار. 
من اجلهة األخرى فإننا عند املبالغة في تقليل توقعاتنا قد نحرم البلد من 

توفير الشروط املثلى لالستفادة من مصادره.
كذلك علينا أن ندرك أن للجه������ات املختلفة في صناعة النفط مصالح 
ودواف������ع متباينة تؤثر ف������ي تقييمهم للمصادر. ومن أج������ل ضمان املصلحة 
العامة في البلد ينبغي أن يكون تقييم املصادر موضوعيا بقدر املس������تطاع. 
ر املصادر موضوعيا منذ البداية في كل جوالت  ومن املفضل بالطبع أن تُقدَّ
التراخيص؛ وذلك لتحاش������ي منح الرقع حتت ش������روط أقل مما هو معقول 
بالنسبة إلى املصادر املوجودة في الرقعة. وللسبب نفسه فإنه من األفضل 
للبلد أن يتمكن من دراس������ة ومقارنة عدد من التقييمات أجرتها ش������ركات 

متعددة في حالة تنافس فيما بينها. 
إن اجلوان������ب التجارية والفيزيائية من رصيد املصادر تش������كل من دون 
ش������ك أحد احلدود املقيدة التي يجب أن تتمسك بها إدارة مصادر النفط. 
وباإلضافة إلى نوعية وطبيعة املصادر الهيدروكربونية التي خلّفتها العصور 
اجليولوجي������ة ف������ي جوف األرض فإن هناك عوامل متع������ددة تؤثر في حجم 
االس������تثمارات وتكاليف اإلنتاج التي ال بد من مجابهتها قبل أن تُس������تخرج 
املصادر. ومن أهم العوامل التي تؤثر في تكلفة االكتشاف والتطوير واإلنتاج 
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نذك������ر هنا: عمق املكمن، صفاته اإلنتاجي������ة، ظروف احلرارة والضغط في 
املكمن، مخاط������ر احلفر، تضاريس املنطقة، عمق البحر، األحوال املناخية، 

بعد احلقل عن وسائل النقل املتوافرة وعن السوق... إلخ.
وال ش������ك في أن البلد الغني باملصادر س������يتمتع بخيارات أوسع وأجود 
نوعيا من تلك التي يتمتع بها بلد أفقر بهذه املصادر أو بلد ما زال في بداية 
التنقي������ب؛ لذلك فإن قابلي������ة البلد الغني باملصادر لتوفير الش������روط املثلى 
للتعاقد أقوى بكثير من البلدان التي ما زالت تطمح إلى اكتش������اف النفط. 
مع هذا فإن وجود ظروف طبيعية قاس������ية في أي بلد يحتم وجود جتمعات 

نفطية كبيرة لكي حتمل الشركات على التنافس معا في ذلك البلد.
غي������ر أنه من الض������روري أن نؤكد هنا أن كمية وطبيع������ة البيانات التي 
تؤثر ف������ي تقييم املصادر هما في تغّير وتطّور مس������تمرين. فمع اس������تمرار 
عملي������ات التنقيب تتزاي������د املعلومات املتوافرة مما قد ي������ؤدي إلى زيادة أو 
توقف النم������و في حجم االحتياطي املتوقع من البل������د. وهكذا يكون توقعنا 
للمص������ادر املتبقية في البلد معتمدا كلي������ا على تقييمنا للمعلومات املتوافرة 

من عمليات التنقيب في أي زمان.
وميكن أن نس������تنتج م������ن كل هذا أن حجم وقيم������ة الرصيد املتبقي من 
املصادر هم������ا في طبيعتهما يتغيران مع الزمان وامل������كان. لهذا فال بد من 
تعديل استراتيجيات التنقيب وشروط التعاقد في أي منطقة في على ضوء 
النتائج التي ُحققت عن طريق التنقيب في كل حني. وعلينا أن ندرك أن ما 
كان يعتبر حال ناجحا في جزء من منطقة معينة قد ال يكون مناسبا جلزء 
آخر من املنطقة نفس������ها. كذلك فإن ما كان ناجح������ا في منطقة معينة قد 
يتحول إلى سياسة خاطئة إذا ما فشلت نتائج التنقيب في السنني األخيرة 

في اكتشاف حقول جديدة قابلة للتطوير واإلنتاج جتاريا.

مصادر النفط املتوافرة في مرحلة التطوير واإلنتاج
أما فيم������ا يتعلق باملصادر املثبتة عن طريق احلف������ر التي ينطبق عليها 
اصط������الح »احتياطي« النف������ط فإنها هي األخرى محفوف������ة بقدر ال بأس 
ب������ه من عدم اليق������ني (uncertainty) ما يجعل تقديره������ا وتقييمها عرضة 
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لقدر معني من الش������ك. ويكون النقص في املعرفة هذا ناجتا عادة من قلة 
البيانات املتوافرة - ع������ددا ونوعا - بالقياس إلى حجم املكمن والتنّوعات 
الكثي������رة واملعقدة في ميزاته. كذلك فإن درجة ع������دم اليقني هذه تختلف 
كثيرا من حالة إلى أخرى. وعلينا في أي حال أن ندرك أن عدم اليقني هو 
في الوقت نفس������ه مصدر للمجازفة من جهة ولفرص ذهبية في املستقبل 

من اجلهة األخرى.
وعل������ى صناعة النفط أن جتابه هذه التحدي������ات الصادرة من معرفتنا 
احملدودة لطبيعة االحتياطي. وأول هذه التحديات هو أن نستعمل قابلياتنا 
احلرفية في حتليل البيانات املتوافرة بصورة موضوعية بقدر اإلمكان. وفي 
احلقيقة فليس هناك أي ح������د للتعقيدات التي ميكن أن جنابهها في هذا 
اجله������د، ما يؤدي إلى تباين ملحوظ ف������ي النتائج من اختصاصي إلى آخر 
ومن ش������ركة إلى شركة أخرى. أما التحدي الثاني فهو أن ندرك اإلمكانات 
واملخاطر التي تنتج عن عدم اليقني. وهنا أيضا متارس الظروف اخلاصة 
بأي ش������ركة معينة دورا حاسما في تلوين قدرتها على رؤية وتقييم الفرص 
واملجازفات في أي مش������روع معني. فعلى س������بيل املثال قد يعتبر اكتشاف 
الغاز فش������ال ذريعا بالنس������بة إلى ش������ركة معينة بينما تعتبره شركة أخرى 
جناحا إذا كانت هذه الشركة متلك البنى التحتية الالزمة لنقل وبيع الغاز. 
أما ع������ن التحدي الثالث فيتلخص في أن نحتف������ظ ببعض اخليارات التي 
متكننا من اس������تغالل بعض الفرص في املس������تقبل لتحسني األرباح أو على 
األقل تقلي������ل عنصر املجازفة في املراحل املقبل������ة عندما نتمكن من إزالة 

عنصر املجازفة. 
ولكي نحتفظ بخيار التصرف في املستقبل عند تخطيط تطوير احلقل 
علين������ا من دون ش������ك أن نتقبل زيادة معينة في تكالي������ف التطوير. غير أن 
انعدام مثل هذا اخليار في املس������تقبل قد يؤدي هو اآلخر إلى خس������ارة في 
القي������م اإلضافية املمكنة، وذل������ك ألننا في هذه احلال لن نكون قادرين على 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة في الوقت املناسب. وهكذا فإن شراء »اخليارات 
احلقيقية«  مبنزلة تأمينات يدفعها املستثمر لكي يحمي نفسه ضد عناصر 

حساسة من املجازفة.
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مبج������رد ابتداء عمليات تطوير احلقل تبدأ البيانات في االزدياد بصورة 
أوفر بكثير مما هو ممكن في مرحلة االكتشاف والتقييم. مع هذا تنحصر 
أكث������ر هذه البيانات في وصف الصخور وميزاتها الفيزيائية فقط. غير أنه 
عن������د بدء اإلنتاج تتوافر ألول مرة بيانات تصف قابلية الس������وائل والغازات 
للتحرك في مس������امات الصخور (dynamic data). هذا وكلما طالت فترة 
اإلنت������اج زادت الثقة بتفّهِمنا ميزات املكم������ن احلركية. غير أن ازدياد الثقة 
بآخر مراح������ل اإلنتاج ال يفيدنا كثيرا؛ ألن أكثر القرارات كانت قد اتخذت 
في ذلك احل������ني. وهكذا تعتمد قابليتنا لتعديل اخلطة في األس������اس على 
وج������ود املرونة الالزم������ة في خطة التطوير. وعند تواف������ر البيانات املطلوبة 
س������نكون في موضع ميكننا من االس������تفادة من االس������تثمار اإلضافي الذي 

وضعناه في هذه املرونة.
في البل������دان املنتجة للنف������ط تتبلور مع مرور الزمن حاجة ماس������ة إلى 
معرفة األصناف املتعددة من مصادر النفط، ليس فقط من أجل التخطيط 
للمس������تقبل ولكن أيضا بهدف التنبؤ بإي������رادات النفط في ميزانية الدولة. 
فم������ن أجل التخطيط مثال، ال بد للبلد من التنبؤ مبس������توى اإلنتاج 3 أو 4 
سنوات مقدما. وتعتمد قابلية البلد للتنبؤ على وجود تقييمات دقيقة لقابلية 
املكامن املكتشفة لإلنتاج من جهة والحتمال وسرعة اكتشاف أحجام جتارية 
من النفط عن طريق التنقيب من اجلهة األخرى. ومما يجعل هذه التنبؤات 
ممكن������ة وجود إحصائيات مضبوطة لكل صن������ف من املصادر من »تركيبات 
مش������جعة«، إلى »اكتشافات«، إلى »اكتش������افات جتارية«، إلى »حقول حتت 
الدراسة«، إلى »حقول حتت التطوير«، إلى »حقول منتجة«. وميثل تصنيف 
مديرية النفط النرويجية ملص������ادر النفط مثاال للتصنيف املبني على تدرُّج 
املصدر في التطور بوصفه مش������روعا جتاريا من مجرد تراكيب جيولوجية 
إل������ى حقول منتجة. هذا ولقد تبنى هذا املبدأ في التصنيف كل من مؤمتر 
النفط الدولي 2000 وجمعية جيولوجيي النفط األمريكية وإطار تصنيف 

الطاقة واملصادر املعدنية من قبل األمم املتحدة 2004. 
فيما يخص جهود النرويج في تصنيف مصادرها النفطية راجع الفقرة 

8-10-1 أدناه. 

5 (181-212).indd   195 10/31/11   11:03 AM



النموذج النرويجي

196

5-2-2 سوق النفط
األسواق الدولية

كم������ا س������بق أن ذكرنا أعاله ف������إن احلجم احلقيقي ملص������ادر النفط في 
جوف األرض هو مبنزلة هبة طبيعية. وال ميكن للجهد البشري التأثير في 
هذه املصادر إال بصورة هامش������ية، في إمكاننا أن نؤثر في ش������روط العمل 
التي تؤدي إلى أفضل اجلهود من قبل أفضل الش������ركات للبحث عن تطوير 

مصادر النفط.
غير أن االس������تمرار في عمليات التنقيب يتطل������ب النجاح في تطوير 
بع������ض االكتش������افات التي جتدد األمل ف������ي جدوى التنقي������ب. ومن أهم 
العوامل التي تس������اعد على ذلك وجود أسواق مناسبة لتسويق النفط أو 

الغاز الذي نأمل إنتاجه.
وهكذا تش������كل أس������واق النفط احلد الثاني الذي يح������دد إمكاناتنا على 

التصرف بوصفنا مديرين ملصادر النفط. 
وم������ن املعتاد في أغلب احل������االت أن مير بعض الزمن من بداية التفكير 
في تطوير حقل ما إلى بداية اإلنتاج منه. لهذا الس������بب بالذات فإننا نهتم 
في أغلب األحيان بأوضاع األس������واق في املس������تقبل. غير أنه يصعب التنبؤ 
بالتغيرات التي تتعرض لها أسواق النفط. وعلى الرغم من أن بعض الدول 
املنتج������ة للنف������ط قد تكون قادرة عل������ى التأثير في س������وق النفط، مثال عن 
طري������ق حتديد اإلنتاج، فإن أغل������ب الدول املنتجة للنف������ط غير قادرة على 
ذلك. والسبب في هذا يرجع إلى وجود عوامل معقدة ومتعددة، سواء كانت 
محلية أو دولية، تؤثر مبجموعها في س������وق النفط. وليس من السهل تفهم 
ه������ذه العوامل فضال عن التنبؤ بتطورها مع الزمن. وعليه فإنه من الصعب 
حقا، إن لم يكن مس������تحيال، على أي دولة أو مؤسس������ة أن تؤثر في  أسعار 
الزيت س������واء كان ذلك باجتاه التخفيض أو التعظي������م. وكما عانت منظمة 
أوب������ك في العقود األخيرة فإنه من الصعب عل������ى مجموعة من أهم الدول 
املصدرة للنفط أن تس������تمر في التأثير في أسعار الزيت على املدى البعيد. 
وعلي������ه فإنه حتت الظروف الطبيعية غير ممكن لبلد صغير وحده أن يؤثر 

في ظروف األسواق العاملية للنفط والغاز.
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لقد س������بق أن بحثنا في الفق������رات 2-5، 2-6، 3-5، 3-6، 4-2 و4-
10 جه������ود النرويج في التطبع لتذبذب أس������عار الزيت. وبحكم كون النرويج 
مص������درا مهما للغاز في أوروبا فلقد بحث������ت جهود النرويج في هذا املجال 

في القسم 4-3. 

األسواق احمللية 
تتمكن األس������واق احمللية ف������ي بعض الظروف اخلاص������ة من أن متنح 
املس������تثمر فرصا مقبولة الس������تثمار بعض مصادر النفط محليا. غير أنه 
حتى حتت الظروف املالئمة فستكون هناك صعوبات عدة أمام الشركات 
املعنية والس������لطات في اس������تدامة عمليات النفط على أس������اس األسواق 

احمللية فقط.
على س������بيل املثال فإن ش������ركات النفط التي تقوم بالتنقيب داخل دول 
بعيدة عن أي مخرج بحري ستكون مضطرة في أغلب احلاالت إلى االعتماد 
على الس������وق احمللية. وحتت مثل هذه الظروف فإنه من الطبيعي أن تكون 
الش������ركات مهتمة بثب������وت الوضع السياس������ي في البل������د. واحتمال حدوث 
تغييرات مفاجئة قد يهدد الس������وق احمللية، ومن ثم يهدد األس������اس الوحيد 
الس������ترجاع االستثمار وحتقيق ربح معقول للش������ركة املعنية. كذلك ستكون 
الش������ركات مهتمة بثبات قيمة العمل������ة احمللية وتكلفة حتويلها إلى العمالت 

الصعبة التي تكون اجلزء األكبر من تكلفة رأس املال وتكاليف التشغيل. 
ر فيها أس������واق محلية للنفط والغاز فإن هناك  وفي البلدان التي لم تُطوَّ
احتمال تكوين مثل هذه األس������واق ألول مرة خصوصا بالنس������بة إلى أحجام 
متواضعة من الغاز. وتكتس������ب الس������وق احمللية كثيرا من األهمية في حال 
تع������ذر تصدير الغاز إلى الدول املجاورة. غير أن الس������وق احمللية في أغلب 
األحيان محدودة وتقتضي مدة طويلة لتطويرها بحيث يكون االعتماد عليها 
محفوفا بكثير من املخاوف واملجازفة. فمثال يعتمد تطوير الس������وق احمللية 
على ثقة املس������تثمر بنمو هذه الس������وق والتصميم السياس������ي لتشجيع هذا 
التطوير. لهذا يكون املش������روع معرضا لدرجة عالية من املجازفة السياسية 

في البلد.
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وف������ي ح������ال النرويج كان وما زال تطور الس������وق احمللي������ة للغاز يتعثر 
باعتب������ارات جدية فيم������ا يخص تلويث البيئة. م������ن الناحية النظرية فإنه 
م������ن املمكن حتويل الغ������از إلى مختلف املش������تقات وتصديرها إلى الدول 
األوروبي������ة املجاورة. غير أن احللول التي اقترحت بخصوص اس������تعمال 
الغاز من احلقول الش������مالية قابلت معارضة في البلد بسبب أنها ستزيد 
من مس������اهمة البل������د في زيادة ثاني أكس������يد الكربون والغ������ازات املضرة 
األخ������رى في الفضاء. وإلى اآلن لم يتمكن املؤيدون الس������تعمال الغاز من 
إقناع املعارضني بأن اس������تعمال الغاز في النرويج س������يقلل في النهاية من 
كمي������ات الغازات املضرة التي تطلق للفضاء في أوروبا بصورة عامة. وما 

زال اجلدل قائما في هذا املوضوع. 

عدم ثبوت األسعار 
يس������تند قرارن������ا في تطوير مص������ادر جديدة من النف������ط أو الغاز إلى 
توقعاتنا ملا س������تكون عليه حال الس������وق بصورة عامة ومس������توى األسعار 
بصورة خاصة في فترة زمنية في املستقبل تتراوح بني 5 إلى 10 سنوات 
م������ن تاريخ القرار. والس������بب في ذلك يرجع في أغل������ب األحيان إلى مدة 
االنتظ������ار من بداية عملي������ات التطوير حتى بلوغ قم������ة اإلنتاج. لهذا فإن 
عدم االستقرار في مستوى األسعار يشكل تهديدا جديا ألكثر املستثمرين 
وباألخص أولئك الذين يستعيرون رأس املال والذين ميتلكون مصادر ذات 

تكاليف عالية. 
في حال النرويج، كان التذبذب في أسعار الزيت عقبة جدية وقفت في 
وجه تطوير كثير من احلقول الصغيرة. فبحكم ارتفاع تكلفة تطوير الوحدة 
ووجود كثير من الشك بشأن حجم وميزات املكامن في هذه احلقول الصغيرة 
فلقد كان من الصعب تشجيع املس������تثمرين على تطوير هذه احلقول. على 
أي ح������ال فل������م يكن من املمكن التفكير في تطوير ه������ذه احلقول إن لم يكن 
املستثمرون متفائلني بشأن أسعار الزيت في املستقبل القريب. لهذا السبب 
كانت وال تزال ش������ركات النفط تطالب بتحس������ينات ملحوظة في الشروط 

الضرائبية كوسيلة لتقليل عنصر املجازفة في احلقول الصغيرة. 
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تكاليف البضائع واخلدمات
بالطبع فإن لوضع السوق فيما يتعلق بتكاليف البضائع واخلدمات تأثيرا 
كبيرا في تكاليف التطوير واإلنتاج. لهذا الس������بب جند أن تكاليف التنقيب 
والتطوير تكون أعلى بكثير في املناطق النائية عن األسواق املعروفة لبضائع 
وخدمات النفط، وذلك بس������بب التكاليف الباهظة لنقل املعدات واملنشآت 
إضاف������ة إلى أجور االختصاصيني. ومن النادر جدا أن تتوافر في مثل هذه 
املناطق النائية بعض اخلدمات أو البضائع التي ميكن اس������تعمالها مباشرة 

في عمليات النفط.
إضاف������ة إلى هذا ف������إن تكاليف عمليات النف������ط معرضة للتذبذبات 
الت������ي حتدث في حدة ه������ذه العمليات على املس������تويني الدولي واحمللي. 
وم������ن املعروف أن ه������ذه التذبذبات حتدث كرد فع������ل للتغييرات الكبرى 
في أس������عار الزيت أو في منو االقتصاد الدولي. وعلى سبيل املثال بلغت 
أس������عار البضائع واخلدمات في بحر الش������مال مستويات عالية جدا في 
فترات تطوير احلقول العنيفة؛ ما سبب تضخما مقلقا في التكاليف كان 
أعلى بكثير من امليزانية املخصصة للمشاريع. هذا وقد سبق أن ناقشنا 
ظاهرة جتاوز ميزاني������ة التكلفة في الفقرة 2-7-2 في اجلزء األول من 

هذا الكتاب.
وفي اخلالصة علينا أن نتفهم التيارات في األسواق العاملية واحمللية 
س������واء كان ذلك يخص أس������عار الزيت أو تكاليف اخلدمات والبضائع. 
وهذا التفهم ميكننا من تعديل الدوافع املناس������بة في شروط العمل من 
أجل تشجيع املستثمرين على االستمرار في عمليات التنقيب والتطوير 

في البلد. 

5-2-3 »القدرة اخلالقة«
س������بق أن بحثنا أعاله كي������ف أن رصيد املصادر م������ن جهة، وعوامل 
السوق من اجلهة األخرى يحددان املجال الذي نستطيع أن نعمل داخله 
للتأثير في اس������تغالل مصادر النفط. ولقد ش������اهدنا كذلك أننا - سواء 
كنا منثل شركة جتارية أو منثل السلطات في بلد ما - غير قادرين على 
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تغيير هذين العاملني بصورة ملحوظة ملصلحتنا على األمد القريب. غير 
أن قابلي������ة البلد أو الش������ركة التجارية لتجنيد اجلهود البش������رية واملالية 
واملؤسس������ية والتقنية من أجل االس������تفادة من ظروف معينة فيما يخص 
املصادر والس������وق ه������و أمر ميكن التحك������م فيه بحيث ي������ؤدي إلى نتائج 
إيجابية. إننا داخل هذا النطاق من العمل اخلالق نس������تطيع كأشخاص 
أو كمؤسس������ات أن نؤثر بصورة إيجابية في عمليات النفط. ولعدم وجود 
اصط������الح معترف به لوصف هذا العامل املهم أقترح هنا أن نطلق عليه 

تعبير »القدرة اخلالقة«.
بالنس������بة إلى بلد م������ا، تتضمن الق������درة اخلالقة جوان������ب متعددة من 
القابليات واإلمكانات املوجودة في البلد. من أهمها نس������تطيع أن نذكر على 
س������بيل املثال اخلبرات املتوافرة في البلد، والتط������ور التقني بصورة عامة، 
وظ������روف العمل، واإلطار املؤسس������ي للدولة واملجتم������ع، واحلوافز املتوافرة 
للعمل الّبناء، وتوافر البنى التحتية، والوضع االقتصادي... إلخ. وكما رأينا 
في اجلزء األول من الكتاب فلقد كان مس������توى القدرة اخلالقة في النرويج 
قبل دخول عصر النفط من أهم العوامل التي ساعدت على جناحه الباهر 
بوصف������ه بلدا منتجا للنفط والغاز. فلقد س������اعدت هذه القدرة على متكني 
البلد من اتباع سياس������ة وطنية متزنة حازت إعجاب كثير من البلدان. ولعل 
أه������م اإلجنازات التي حققتها النرويج هو أنها متكنت من التحكم التام في 
عمليات النفط خالل مدة قصيرة جدا ال تتجاوز العقد. ومن أجل التقدير 
الصحيح لهذا اإلجن������از قد يكون من املالئم مناقش������ة اإلمكانات املتوافرة 

عادة في أكثر الدول التي تطمح إلى إنتاج النفط.
وتدرك أكثر البلدان التي تطمح إلى الدخول في عمليات النفط أنها في 
حاجة ماسة إلى دعم من املجتمع الدولي من أجل إكمال قدرتها اخلالقة. 
ولي������س هناك عادة أي صعوبة في احلصول على مثل هذا الدعم ما دامت 
هناك مصادر مش������جعة للنفط والغاز حتت ظروف مالئمة لتسويقها. غير 
أن درجة الدعم وتداخله مع املؤسسات الوطنية يختلفان كثيرا من بلد إلى 
آخ������ر، ويعتمدان عادة على غزارة مصادر النف������ط والقابليات املوجودة في 

البلد بصورة عامة. 
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ومن أهم اخلط������وات التي يتخذها البلد في البداية حتديد الش������روط 
الهيكلي������ة للقيام بعمليات النفط في البلد بحيث تتناس������ب هذه مع ظروف 
البلد املختلفة، وطموحاته في خلق قيم جديدة ملجتمعه ورغبته في التعامل 
مع الش������ركات من أجل إكمال قدرته اخلالقة. بعد أن يتم حتديد الشروط 
الهيكلية فعلى البلد أن يتتبع مفعول هذه الشروط بحيث يتمكن من تعديلها 
في ضوء التغيرات األساس������ية في رصيد املصادر أو ظروف الس������وق؛ لكي 
يضم������ن احلوافز الصحيحة الس������تمرار العمليات في البل������د. ومن الناحية 
السياسية س������يكون أي تلطيف في الشروط الهيكلية غير مستحب أو على 
األقل صعب التحقيق. غير أن حتاشي مثل هذا التعديل إذا ما كان ضروريا 
قد يؤدي إلى فقدان االستمرارية في العمليات، ما يجعل استرجاعها صعبا 
وباه������ظ الثمن في أكثر األحيان. لهذا فإن هناك ضرورة مس������تمرة للقيام 
بتعديل الش������روط الهيكلية عند الضرورة، وعند الضرورة فقط، ولكن قبل 
ف������وات األوان من أجل احلفاظ على اس������تمرارية العمليات على املس������توى 

املطلوب وفي االجتاه الصحيح.
تعاني كثي������ر من البلدان التي تدخل عملي������ات النفط ألول مرة عدم 
وجود كوادر بش������رية تتفه������م القطاع النفطي أو تتمكن م������ن البداية في 
إدارت������ه. باإلضاف������ة إلى هذا تفتقد ه������ذه البلدان التش������ريعات الالزمة 
للتحكم في عمليات النفط. ويش������كل ه������ذان العامالن صعوبة ال بد من 
مجابهتها منذ البداية وقبل أن يبدأ االتصال بالش������ركات الدولية بغرض 
الدخ������ول في عق������ود معها. وعند جتاهل هذه العقب������ات قد يدخل البلد 
في عقود تؤدي إلى خس������ارة في حصته العادلة من اإليرادات أو فقدانه 
الس������يطرة على س������ير واجتاه العمليات بحيث ي������ؤدي ذلك إلى اإلضرار 

مبصالح حيوية في البلد. 
ومن العوامل الرئيسية التي تؤثر في طبيعة العالقة بني الصناعة النفطية 
واالقتصاد الوطني نذكر باألخص درجة تطور الصناعة الوطنية والقابليات 
التقنية املتوافرة في البلد. بوجود هذين العاملني يكون من املمكن للصناعة 
النفطي������ة أن تخلق فرصا جديدة للنمو مس������تندة إلى املؤسس������ات املتوافرة 
ف������ي البلد. باإلضافة إلى هذا فمن املمكن للفعاليات الثانوية التي تس������اند 
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ه������ذا التطور أن تؤدي هي األخرى إلى فوائد واس������عة املدى إذا ما متكنت 
الس������لطات من توجيهها في االجتاه الصحيح. غير أنه من املمكن كذلك أن 
تؤدي هذه الفعاليات إلى أضرار كبيرة في االقتصاد الوطني إذا ما فشلت 

السلطات في توجيهها. 
يش������كل كٌل من الثبوت السياسي وتوافر املصادر املالية عاملني مهمني 
ف������ي القدرة اخلالقة ألي بلد. وبصورة عامة تزداد رغبة املس������تثمرين في 
العم������ل في بلد ما، كلما ازدادت درجة االس������تقرار السياس������ي فيه. وفي 
الوقت نفس������ه تزداد قابلية البلد لالس������تفادة من عملي������ات النفط بوجود 
االس������تقرار السياسي الذي يساعد على االستمرار في تطبيق السياسات 
احلكيمة التي حتمي البلد من األضرار التي قد تنتج من عمليات النفط. 
ومن املعتاد أن يؤدي االس������تقرار السياسي إلى تطوير مؤسسات حكومية 
ق������ادرة على التخطيط والتنفيذ البّناءين، ما يش������جع على منو املش������اريع 

اخلالقة في البلد.
 وميكننا أن نقول أيضا إن توافر املصادر املالية في البلد يزيد من ثقة 
املستثمرين الدوليني بسياسات البلد، خصوصا في القطاع االقتصادي، ما 
يشجعهم على استعمال مبالغ طائلة من املال في عمليات التنقيب والتطوير. 
كذلك فإن وجود رؤوس أموال وطنية في البلد يشجع املستثمرين الدوليني 
على الدخول في ش������راكات أو مشاريع تعاون مع املؤسسات الوطنية، سواء 

كان هذا التعاون داخل أو خارج قطاع النفط.
وتساهم املقوِّمات املختلفة للقدرة اخلالقة جميعا في حتديد قابلية 
البلد لوضع أهداف وطنية واضحة للتصرف في مصادر النفط وقدرته 
على تنفيذ اخلطط التي تؤدي إلى هذه األهداف. ومن املهم أن نؤكد هنا 
أن يكون تطوي������ر القدرة اخلالقة في البلد من أهم األهداف، خصوصا 
ألن في هذا التطوير ضمانا الس������تمرار الرف������اه االقتصادي بعد انتهاء 

عمليات النفط. 
غي������ر أننا عند تطويرنا القدرة اخلالقة بوصفها جزءا من تعظيم فائدة 
املجتم������ع من عملي������ات النفط يجب أن نتذكر درج������ة التعقيد في اجلوانب 
االجتماعية لهذا التطوير. فمثال يجب استعمال كثير من التأني واحلذر في 
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اختيار نطاق عملية التغيير وسرعة حتقيقه. فلو كان نطاق التطوير واسعا 
جدا والس������رعة عالية، فمن الس������هل أن يؤدي ذلك إل������ى إضعاف أو تهديد 
جه������ود إيجابية أخ������رى قائمة في البلد )مثال عن طري������ق انتقال اخلبرات 
الالزمة لصناعة النفط(. ومن املمكن أيضا أن يؤدي هذا التصعيد العنيف 
ف������ي آلي������ات االقتصاد الوطني إل������ى تهديد بعض األعم������دة االجتماعية أو 
األخالقية في البلد )مثال عن طريق هجرة متسرعة في األيدي العاملة من 
األري������اف واملدن الصغيرة إلى مراكز عملي������ات النفط، أو عن طريق صراع 
بشأن ثروات فورية تهدد التوازن االجتماعي والقيم األخالقية في املجتمع 
بس������بب أعمال اإلرهاب واإلجرام(. ومن املهم في هذا الصدد أن نتحاشى 
العملي������ات التي تؤدي إلى فوائد كبي������رة في األمد القصير ولكنها قد تؤدي 
في الوقت نفس������ه إلى فقدان التوازن في عمليات إيجابية قائمة في احلياة 

االجتماعية واالقتصاد الوطني.
كفائدة مس������تدمية من عمليات النفط يجب على كل بلد أن يحاول قدر 
اإلم������كان أن يحقق تطورا ملحوظا ف������ي قدرته اخلالقة ومن ثم في قابليته 
لالستمرار في النجاح بعد انتهاء عمليات النفط. على هذا األساس سيكون 
من املمكن خلق جو من التعاون العادل بني الشركات العاملية الغنية بالقدرة 
اخلالقة في قطاع النفط والدول التي تطمح إلى اس������تعمال مصادرها من 
أجل رفع مس������توى قابلياتها لتأمني مس������تقبل أفضل وأكثر استقرارا. على 
األساس نفسه سيكون من املمكن خلق عالقات إيجابية متبادلة بني الدول 
الغنية بالقدرة اخلالقة )ال������دول الصناعية( والدول التي تفتقر إلى أجزاء 

مهمة من هذه القدرة في تطورها االجتماعي أو االقتصادي. 
وتش������ير التجارب في كل أنحاء العالم إلى أن التعاون بني ش������ركاء من 
مختلف البيئات، إذا ما كان مبنيا على أس������س متينة من املنفعة املتبادلة، 
يؤدي دائما إلى فوائد لكل األطراف. وفي الوقت نفسه جند أن القدرات 
الوطني������ة تنتع������ش بصورة ملحوظة ع������ن طريق التنافس مع املؤسس������ات 
العاملية. من هذا نس������تطيع أن نس������تنتج أن املنافسة العادلة بني أصحاب 
اخلبرات تعزز قابلية البلدان الختيار أفضل الشركاء فيما يتعلق بتطوير 

كوادر البلد الصناعية. 
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ر القارئ بأن النرويج متكنت  قد يكون مفيدا في هذا الصدد أن نذكِّ
من اكتس������اب مساندة الشركات الدولية منذ بداية عمليات النفط. ولقد 
اس������تطاعت أن حتتفظ بهذه املس������اندة عن طريق املوازنة بني احملفزات 
للشركات الدولية من جهة واملؤسسات الوطنية النامية من اجلهة األخرى. 
إضافة إلى هذا فلقد متس������كت السياس������ة النرويجية طوال الوقت بهذه 
املبادئ املبنية على ربح كل األطراف كما س������بق شرحه في اجلزء األول 

وسيُشرح أكثر في اجلزء الثالث من هذا الكتاب. 

5-3 األطراف املعنية 
5-3-1 هل نحن في حاجة إلى شركات النفط؟ 

ميكن االستنتاج مما ورد أعاله بصدد املبادئ األساسية التي تتحكم في 
عملي������ات النفط أن جناح هذه العمليات يعتم������د على تفهم محترف وعميق 
لكل من رصيد مصادر النفط وظروف السوق وطبيعة التعاون بني القائمني 
بعمليات النفط من جهة واملؤسسات الوطنية املختلفة وطموحها في التطور 

من جهة أخرى.
تتمي������ز صناع������ة النفط، أكثر م������ن أي صناعة أخ������رى، بكونها قد 
تطبعت لقبول درجة عالية من املجازفة في اس������تثماراتها في مختلف 
مراح������ل عمليات النف������ط. وينتج عامل املجازفة ه������ذا في البداية من 
عدم وج������ود أي إمكان لرؤية مصادر النف������ط. ليس هذا فقط بل إنه 
م������ن الصعب أن تُقاس أبعاد هذه املصادر بصورة مباش������رة تبعث على 
اليق������ني والثقة التامني. بالعك������س فإنه فقط من املمك������ن تقدير هذه 
األبعاد وامليزات عن طريق قياس������ات غير مباش������رة يفترض أنها تدل

على هذه األبعاد أو اخلواص.
وف������ي أي وقت من األوق������ات يكون تصورنا ملص������ادر النفط معرضا 
لع������دم اليقني من جهة وعنص������ر املجازفة من اجله������ة األخرى. بصورة 
أدق، يش������مل تعبير »عدم اليقني« في هذا الصدد كل اخلواص واألبعاد 
التابعة للمصادر والعمليات، التي كان من املمكن نظريا احلصول عليها 
ل������و كان من املمكن توفير األس������اليب التقنية الالزم������ة واملصادر املالية 
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من دون أي حدود. وعل������ى الرغم من وجود احتمال نظري بحت إلزالة 
عدم اليقني، فإنه مس������تحيل عمليا أن يزال بكامله مهما كانت الظروف 

مالئمة لذلك.
وحتى لو متكنا من احلصول على كل البيانات فس������يظل تفسيرنا لهذه 
البيان������ات معرضا لكثير من التحّيز الفردي أو املؤسس������ي. ومعنى هذا أنه 
باإلضافة إلى عدم توافر اليقني من ناحية البيانات فإننا على طول اخلط 
معرضون لعنصر املجازفة )احتمال اخلطأ( في اس������تنتاجاتنا املبنية عليها، 
ليس في تصورنا للمصادر فقط، ولكن أيضا في الطرق واحللول واخلطط 

التي نلجأ إليها في عمليات النفط املختلفة.
وهك������ذا يتحت������م وجود عوامل ع������دم اليقني واملجازفة لي������س في تقييم 
اكتش������اف معني فقط بل كذلك في اس������تيعابنا للجوان������ب التقنية والبيئية 
واالقتصادية واملالية والسياس������ية واالجتماعية...إل������خ املترتبة على تطوير 

وإنتاج هذا التنقيب.
عن������د مجابهة أي خيار حتاول ش������ركات النفط أن ت������وازن بني عنصر 
املجازفة والفوائد املتوقعة لها من العمل على أساس هذا اخليار. وبالطبع 
كلم������ا ازداد عنص������ر املجازفة حتت اخلي������ار ازداد مس������توى الفائدة التي 
تتطلبها الش������ركة لتحقيق اخليار املعني. وبالطريقة نفسها، كلما انخفض 
مستوى الفائدة املتوقعة من خيار معني  انخفضت رغبة الشركة في حتمل 
املجازفة في اخليار. وحتت الظروف املتعلقة نفس������ها بالتكاليف واألسعار 
املتوقعة في املستقبل، تعتمد درجة الربح على حجم ونوعية االكتشاف من 

جهة والشروط التجارية حتت العقد من جهة أخرى.
وحتاول ش������ركات النفط الدولية أن تتغلب عل������ى عنصر املجازفة 
ف������ي عمليات النفط عن طريق توزي������ع املجازفة على أكبر عدد ممكن 
من مش������اريع التنقيب التي تؤدي إلى مشاريع مختلفة لتطوير احلقول 
في مناطق متعددة من أنحاء العالم )ملفات أو portfolios(. وحتاول 
الش������ركات أيض������ا أن تخلط اخلي������ارات املوجودة ف������ي ملفاتها بحيث 
يغط������ي النجاح ف������ي بعض اخليارات على الفش������ل ف������ي أجزاء أخرى 
من امللف. وبس������بب وج������ود تنوع متقن في ال������دول املوجودة في امللف 
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تتمكن الش������ركات الدولية الكبيرة من حتمل مجازفات أكثر بكثير من 
الش������ركات الصغرى أو املتوسطة احلجم التي تعمل في أغلب األحيان

في عدد قليل من الدول. 

5-3-2 فوائد املنافسة 
بس������بب مس������توى املجازفة العال������ي الذي يصاحب ع������ادة عمليات 
التنقي������ب يكون م������ن الصعب عل������ى أي حكومة أن تب������رر القيام بهذه 
العمليات على حس������ابها وملدد طويلة ق������د تضطر إلى حتملها قبل أن 
ل  حتقق أي اكتش������اف للنفط أو الغاز. وحتى إذا تقبلت احلكومة حتمُّ
املجازفة، فإنه  من اخلطأ أن تعتمد على شركة واحدة ملساعدتها في 
حتقيق الهدف. على أي حال فإن املنافس������ة بني شركات مختلفة تعزز 
احتمال االكتش������اف عن طريق توفي������ر رؤوس أموال أكثر، وفي الوقت 
نفس������ه عن طريق اس������تعمال خبرات وجتارب متنوعة، ومن ش������ركات 
مختلفة، ما يؤدي في النهاية إلى حفر عدد أكبر من اآلبار التي تؤدي 
بدورها عادة إلى حتقيق اكتش������افات أكثر. وفي حال عدم حتقيق أي 
اكتشاف تكون الشركة معرضة خلسارة رأس املال الذي استعملته في 
احلفر إن لم تتمكن من حتقيق اكتش������اف في املستقبل يساعدها على 
استرجاع تكاليف اآلبار الفاش������لة. لهذا فإنه من مصلحة الشركة أن 
حتفر مزيدا من اآلبار ما دام هناك ما تعتبره الشركة إمكانات مقنعة 

إليجاد النفط أو الغاز.
وبازدياد عدد االكتش������افات تزيد مقدرة الصناع������ة النفطية على تفهم 
التاري������خ اجليولوجي، وباألخص تاريخ تكوين وجتم������ع النفط في املنطقة. 
ويؤدي ه������ذا الفهم بدوره إلى حتقيق مزيد من االكتش������افات التي توس������ع 
االحتياط������ي املتوافر لتطوير احلقول ومن ثم زي������ادة أو إدامة اإلنتاج. غير 
أن مزي������دا من مش������اريع تطوير احلقول ي������ؤدي بطبيعة احلال إلى توس������ع 
البنى التحتية في البلد، ما يش������جع الش������ركات على االستمرار في التنقيب 
والتطوير، علما أنها تس������تطيع اس������تعمال البنى التحتية لتقليل استثماراتها 

في تطوير االكتشافات. 
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تعتم������د القيم������ة اإلضافية التي تتحق������ق في مرحلة التطوي������ر على كفاءة 
العمليات خصوصا في فترة التصميم واإلنشاء. وحتى لو كانت شركة النفط 
الوطنية في بلد ما متفوقة في كفاءاتها التشغيلية فإن خبرتها ستكون منحصرة 
في البلد ذاته إن لم تتطور الش������ركة إلى شركة دولية. وعليه فإنه من الصعب 
على أغلبية الش������ركات الوطنية أن تكتسب وتستعمل أحدث وأوسع اخلبرات 
والكفاءات التش������غيلية في عملياتها. وبحكم هيمنة الشركة الوطنية في بلدها 
فإن احتمال تقييم أعمالها بصورة موضوعية غير متوافر وذلك النعدام وجود 

شركات أخرى حتت الظروف نفسها كأساس للمقارنة املوضوعية.
ف������ي اخلالصة ميكن القول إن وجود جه������از للتراخيص مبني على 
املنافس������ة بني كثير من الش������ركات يؤدي في النهاي������ة إلى كفاءة أعلى 
في عمليات التنقيب، ومن ثم إلى رصيد أكبر من املصادر املكتش������فة. 
بعب������ارة أخرى فإن بيئة املنافس������ة احل������رة والعادلة ت������ؤدي إلى زيادة 
ملحوظ������ة في املصادر املكتش������فة، ما يس������بب في النهاي������ة مزيدا من 
األرب������اح للحكومة على الرغم من أن الش������ركات الدولية تأخذ نس������بة

معقولة من هذه األرباح.

5-3-3 دور شركات النفط
باإلضاف������ة إلى حتقيق قيم������ة إضافية لكل املس������تثمرين )ومن ضمنهم 
بالطبع البلد بوصفه مالكا للمصادر(، فإن الهدف األساس������ي ألي ش������ركة 
نفط هو حتقيق األرباح ملس������اهميها. وفي أي مش������روع معني بالذات، فإن 
ه������دف ش������ركة النفط الدولية حتقي������ق ربح أعلى مما تتمكن الش������ركة من 
حتقيقه في اس������تثمارات أخرى بديلة للمش������روع حتت النظر. وعليه ميكن 

القول إن دور الشركة في إدارة مصادر النفط يتلخص في: 
»احلص���ول عل���ى أعلى قيمة فورية صافية للمس���اهمني، وفي 
الوقت نفسه ضمان استدامة رصيد الشركة من مصادر النفط«.

وتتلخص الفروق الرئيسية بني أهداف السلطات والشركات في أمرين 
أولهما أن الس������لطات تتقبل زمنا أطول السترجاع اس������تثماراتها، وثانيهما 
أن الش������ركات تس������تعمل نس������با أعلى فيما يخص األرباح التي تتوقعها من 
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ل املجازفة في استثماراتها  االستثمار. ولكي تعوِّض الشركات عن عبء حتمُّ
تلجأ إلى اس������تعمال نس������بة خصم (discount rate) هي في أغلب األحيان 
أعلى بكثير من تلك التي تس������تعملها الس������لطات التي تتحمل جزءا أقل من 
املجازفة. ويؤدي هذا إلى تعظيم الدخل في املس������تقبل القريب نس������بة إلى 
الدخل في املس������تقبل البعي������د بصورة تقلل االهتم������ام بالنتائج في األمدين 
املتوس������ط والبعيد. وألن السلطات تستعمل نسب خصم أصغر يكون الفرق 
بني القي������م املخصومة للدخلني القريب والبعيد في حس������ابات الس������لطات 
أقل بكثير من ذلك الذي تس������تنتجه الشركات من حس������اباتها. وهكذا فإن 
الس������لطات بصورة عام������ة أكثر اهتماما من الش������ركات بالفوائد التي ميكن 
حتقيقه������ا على األمد البعيد على الرغم من أن الش������ركات جتنح إلى تقليل 

أهميتها أو حتى إهمالها. 
وال يعن������ي هذا أن تفضيل الش������ركات للفوائد ف������ي األمد القريب 
مينعه������ا في كل احلاالت م������ن التضحية بالفوائد ف������ي األمد البعيد. 
فهناك مشاريع وال بد من التركيز على الفوائد في األمد البعيد. على 
س������بيل املثال فإن االس������تثمارات التي تقوم بها الشركات في املناطق 
النائية، حيث ال ميكن حتقيق اإلنتاج قبل 10 إلى 11 س������نة، ال ميكن 
تبريره������ا إذا ما أصرت الش������ركات على مبدأ الفائ������دة الفورية. في 
مثل هذه احلاالت ال بد للش������ركة من إضاف������ة معايير أخرى كضمان 
املصادر للمستقبل البعيد أو تثبيت وجودها في مناطق جديدة تساعد 
عل������ى التنويع في رصيدها من املصادر. غي������ر أنه من املعتاد أن تقّيم 
الش������ركات هذه االعتبارات االس������تراتيجية بعد أن يُقّيم املشروع على 

أساس احلسابات التقليدية.
أما في ما يخص مش������اركة شركات النفط في الفعاليات االجتماعية 
في البلد املضيف فيعتمد هذا عادة على حجم الشركة ومستوى فعالياتها 
في البل������د. كذلك فإنه م������ن الطبيعي أن تكون الش������ركات الدولية أكثر 
حرصا على رفع سمعتها على املستوى الدولي عن طريق مساهمتها في 
مشاريع إيجابية تخدم مصلحة البلدان التي تعمل فيها. كذلك فإن تفهم 
الش������ركة احتياجات البلد الذي تعمل فيه يعتمد ه������و اآلخر على تاريخ 
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ومستقبل وجود الشركة في البلد من جهة ومستوى فعالياتها من اجلهة 
األخرى. مع هذا فال بد لنا أن ندرك أن دور الش������ركة الرئيس������ي خدمة 
مصلحة مساهميها، وعليه تكون فعالياتها في الشؤون االجتماعية جزءا 
من هذا الدور األساسي وال ميكن أن يكون ضد هذا الدور. بالنسبة إلى 
أي شركة نفط ناجحة إذن، ال بد أن يكون هناك توافق بني أعمالها ذات 

األمد الطويل ومصاحلها في األمد القريب.
وبالعك������س ف������إن األفق الزمني الذي تهتم به الس������لطات هو أوس������ع 
بكثي������ر من ذل������ك الذي تهتم به الش������ركات حني تتص������رف داخل حدود 
التج������ارة البحتة، كما س������بق أن بحثنا أعاله. غير أنه في املش������اريع إذ 
تدخل السلطات شريكا للش������ركات تكون السلطات هي األخرى مهتمة 
باسترجاع االستثمار في أسرع وقت ممكن وباحلصول على أفضل نسبة 
من األرباح. ولهذا السبب س������تحاول السلطات الوصول إلى حل وسط 
بني مصالح املجتم������ع ذات األمد الطويل ومصالح الس������لطات بوصفها 
ش������ريكا في املش������روع التجاري ذي األمد األقصر. ف������ي هذه احلاالت 
اخلاص������ة إذن ميكن القول إن الفجوة بني مصالح الس������لطات ومصالح 
الش������ركات تكون أقل من احلاالت األخرى إذ ال تكون السلطات شريكا 

جتاريا للشركات. 

5-3-4 دور السلطات
من وجهة نظر الس������لطات في أي بلد ميك������ن تلخيص الهدف من إدارة 

مصادر النفط كما يلي:
»الهدف هو حتويل مصادر النفط في البلد بأجنع الوس���ائل 

إلى منافع مستدمية للمجتمع« 
أهم املقاييس التي تنعكس في ه������ذا التعريف هما مفهوما الكفاءة في 

عملية التحويل والفائدة املستدمية للمجتمع.
فيما يخص هدف الكفاءة ف������ي عملية حتويل املصادر يتطلب التعريف 
أن تتم عمليات التنقيب والتطوير واإلنتاج والتس������ويق والبيع بدرجة عالية 
من الكفاءة. وكما سبق أن ناقشنا في الفقرة 5-2-3 أعاله فللسلطات في 
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البداية خياران لتحقيق هذا الهدف: إما أن تقوم بهذه العمليات بنفس������ها، 
أو أن تترك هذه العمليات ملؤسسات جتارية حتت إشرافها. ولقد استنتجنا 
������س نظام  من هذا النقاش أنه من مصلحة البلد في أغلب احلاالت أن يُؤسَّ
يخول احلكومة تكليف الش������ركات القادرة القيام بأعمال التنقيب والتطوير 
واإلنت������اج عن طريق االمتيازات أو العقود. غير أنه على هذه الش������ركات أن 
تثبت كفاءاتها املالية والتقنية واإلدارية التي تؤهلها للقيام مبهمات التشغيل 

بصورة مرموقة. 
بعد أن تؤسس السلطات نظاما مناسبا لترخيص شركات النفط املختارة 
ينبغي أن تضع الش������روط الهيكلية ألعمال النفط التي تش������مل التشريعات 
الالزمة ومن ضمنها التش������ريعات الضرائبية واألنظمة، والعقود النموذجية 

للتفاوض واملؤسسات احلكومية إلدارة شؤون النفط.
بع������د إمت������ام املفاوضات وإص������دار التراخي������ص الالزم������ة ينحصر دور 
احلكومة في مراقبة عمليات النفط واإلشراف عليها من أجل ضمان التزام 
املرخصني بالش������روط الهيكلية ومن ضمنها بنود العقود. ولكي يُطّبق هذا 
الدور بصورة متقنة ال بد من تأس������يس السلطات املنظمة وتدريب كوادرها 
بحيث تس������تطيع هذه التعامل مع ش������ركات النفط بصورة فعالة مبنية على 

األسس احِلَرفيَّة واالحترام املتبادل. 
ولعل من أهم املهام بالنس������بة إلى الس������لطات على األمد الطويل تعديل 
الش������روط الهيكلية لعمليات النفط بحيث تعطي هذه احلوافز والش������روط 

املثلى للشركات للقيام بأعمالها بالصورة املتقنة واملثلى. 
وأم������ا فيما يخص الهدف الثاني من التعريف الذي يخص الفائدة 
املستدمية للمجتمع فإن دور السلطات في أول األمر هو ضمان عدم 
اإلض������رار مبصالح أو فعالي������ات أخرى في املجتم������ع نتيجة لفعاليات 
النفط. ومن جملة هذه املصالح التي يجب االلتزام بها نذكر مصلحة 
الس������المة والصحة واحلفاظ عل������ى البنية واحترام القي������م والتقاليد 
االجتماعي������ة في البلد...إلخ. ومن أج������ل االلتزام بهذه املعايير والقيم 
يقتضي على الس������لطات مراقبة عمليات النفط ملن������ع وقوع أي تأثير 

سلبي ولتقليل مثل هذا التأثير في حال عدم التمكن من تالفيه. 
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غير أن التعبير »الفائدة املس������تدمية« يتضمن أيضا أال تكتفي السلطات 
بتحويل املصادر إلى فوائد مالية فقط، بل تتعدى ذلك إلى استعمال إيرادات 
النف������ط خللق فوائد للمجتمع قابلة لالس������تمرار على األمد الطويل. ويعني 
هذا أن متتنع السلطات عن استعمال إيرادات النفط بغرض حتقيق فوائد 
قصي������رة األمد أو محصورة في جزء محدود م������ن املجتمع، أو فوائد تهدد 
مصالح إيجابية أخرى في البلد. وبعبارة أخرى فإن الفوائد املستدمية هي 
تلك التي تساعد على تعزيز ظروف املعيشة وزيادة اإلنتاج في البلد بصورة 

عامة وعلى األمد الطويل. 
إحدى الوسائل التي ميكن أن يستعملها البلد خللق فوائد مستدمية 
من إيرادات النفط هي حتفيز الفعاليات التي تؤدي إلى حتسني القدرة 
اخلالقة في البلد. مثل هذا التحس������ني س������يؤدي إل������ى تطوير القابليات 
والطاق������ات املوجودة في البلد والتي تكون ق������ادرة على خلق قيم جديدة 
بصورة مستدمية. وقد تكون هذه الفوائد على شكل حتسني في ظروف 
املعيشة للمواطنني، أو على شكل حتسني في نوعية احلياة، أو على شكل 
رفع احمليط الثقافي واحلرفي. كذلك ميكن أن تكون على شكل حتسني 
في املواصالت أو في وسائل النقل أو في الثقافة أو في البحوث أو في 
الفعالي������ات احلضارية أو في تعزيز املؤسس������ات أو في تطوير القدرات 
والكف������اءات... إلخ. وم������ن املمكن لكل من هذه الفعاليات أن تس������هم في 
زي������ادة قدرة اإلنتاج أو في رفع نوعية احلياة في البلد. في كلتا احلالتني 
تس������هم الفعاليات في خلق فوائد مستدمية للمجتمع متكنه من احلفاظ 

على االستمرار في النجاح. 

5-4 تعليقات ختامية
ميك������ن أن نس������تخلص م������ن الفص������ل اخلام������س أن إدارة مصادر 
النف������ط ال بد أن تس������تند إل������ى اعتبارات دقيق������ة للظروف اخلاصة 
ف������ي البلد خصوصا فيم������ا يتعلق برصيد مص������ادر النفط في البلد، 
وباإلمكانات املوجودة لتس������ويق النفط وبقدرة البلد على املش������اركة

في عمليات النفط. 
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إن������ه في مصلحة البل������د في أغلب احلاالت أن يس������عى إلى خلق تنظيم 
يدعو إلى املنافس������ة بني عدد من الشركات الكفوءة من أجل القيام بأعمال 
التنقي������ب والتطوير واإلنتاج في أعلى درجة ممكن������ة من الكفاءة. ولكل من 
السلطات والشركات أدوار معينة حتت هذا التنظيم. هذه األدوار في أغلب 
األحيان تكون مكملة بعضها لبعض. غير أن للطرفني أهدافا مختلفة بعض 
الشيء وكأساس للتعاون البّناء بني الطرفني ال بد لكل طرف من تفهم أدوار 

وأهداف الطرف اآلخر.
التعاون بني السلطات والشركات هو األساس لنجاح إدارة املصادر. ومتثل 

التجربة النرويجية منوذجا مفيدا لضرورة وإمكان جناح مثل هذا التعاون.
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6-1 رصيد النرويج من مصادر النفط

باملقارنة مع أي دولة أوروبية تَُعد النرويج، 
في ضوء احتياطيها احملتمل من النفط البالغ 
13.8 ملي������ار متر مكعب مع������ادل من النفط 
)احلقائق 2002(، دولة غنية جدا مبصادر 
النف������ط. في الواقع فإن روس������يا هي الدولة 
الوحي������دة في أوروبا الت������ي تتمتع باحتياطي 
أكب������ر من النفط. غير أنه بالقياس إلى عدد 
الس������كان فإن غزارة النرويج بالنفط بالنسبة 
إلى املواط������ن الواحد )bbl / مواطن( يعتبر 
من أعلى النسب في العالم الصناعي وليس 
فقط في أوروبا. ولق������د كانت هذه الظاهرة 
مبعثا للقلق لدى السياسيني النرويجيني في 
مطلع عمليات النفط في بداية الس������تينيات 
م������ن القرن املاضي، مما حمله������م على اتباع 

6

الفريدة  النرويج  ظروف 
كبلد منتج للنفط والغاز 

»إن الظ������روف احلس������نة التي 
متتع������ت وتتمتع به������ا النرويج 
ال تقل������ل من قابليته������ا إلفادة 
البل������دان األخ������رى فيما يتعلق 

بإدارة مصادر النفط«
املؤلف
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سياسة متحفظة فيما يتعلق بسرعة تصعيد عمليات النفط. ولقد كان املنطق 
خلف هذه السياس������ة هو حماية االقتصاد الوطني من التضخم املفاجئ نتيجة 
تدفق مبالغ هائلة عن طريق اس������تثمارات في التنقيب والتطوير. )راجع أيضا 

التعليقات حتت 5-2(.
وألن احتياطي النرويج من الغاز هو أكبر من احتياطيها من الزيت فلقد 
كان من حسن احلظ أن تبتدئ عمليات النفط في بحر الشمال. ليس فقط 
ألن بحر الش������مال كان وال يزال غني������ا بالنفط ولكن ألنه أيضا أغنى أقاليم 
النفط في النرويج. من املعروف اآلن أن نس������بة الغاز في البحر النرويجي 
وبح������ر بارنتز تقارب ال� 50 في املائة وال� 70 في املائة على التوالي. كذلك 
يحتوي بحر الشمال على جتمعات كثيفة مقارنة ببقية األقاليم. وقد ساعدت 
هذه الظاهرة على متديد العمليات في بحر الشمال، بينما استمرت اجلهود 

لدراسة وحتضير األقاليم األخرى.
ولعل من أهم املميزات في بحر الش������مال وجود تشكيالت كبيرة أدت إلى 
اكتش������اف حقول عمالقة )كحقول أكوفيسك، فريغ، س������تاتفيورد، كولفاكس 
وس������ليبنر( في األدوار املبكرة من التنقيب. ولقد كان حجم هذه احلقول من 
دون أي ش������ك ضروريا لتطويرها جتاريا، خاصة إذا أخذنا في عني االعتبار 
عمق املياه والظروف املناخية في بحر الشمال بصورة عامة. إضافة إلى كل 
ه������ذا فإن ابت������داء العمليات في جنوب بحر الش������مال - حيث كان عمق املياه 
د الطريق إلى انتقالها تدريجيا نحو الش������مال  متواضعا نس������بيا - كان قد مهَّ
حي������ث كانت املياه أعمق بكثير من املناطق اجلنوبية. كذلك فإنه من حس������ن 
احلظ أن يكون بحر الش������مال بصورة عامة قريبا جدا للبلدان األوروبية التي 
متثل أكبر املس������توردين للغاز الطبيعي. ولقد س������اعد هذا العامل على تقليل 
تكاليف نقل الغاز للسوق األوروبية، مما مهد الطريق لشبكة ال بأس بها من 
أنابيب الغاز. وال بد في هذا املجال أن نشير إلى عامل مهم آخر هو اجلودة 
املثلى للغاز والنفط اللذين اكتشفا بصورة عامة في بحر الشمال. ليس فقط 
ألن قيمتهما التجارية كانت وما زالت عالية، بل ألنهما على درجة من النقاوة 
)عدم وجود املكونات املضرة كالكبريت أو ثاني أوكسيد الكربون أو الشمع... 

إلخ( وفرت كثيرا من التكاليف لتنقيته قبل بيعه إلى السوق الدولي.
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ولع������ل كبرى الهبات الت������ي توافرت للنرويج هي املي������زات املثلى لصخور 
املكام������ن التي مهدت الطريق ملع������دالت عالية من اإلنتاج م������ن آبار اإلنتاج. 
كذلك فإن الضغط العالي، خاصة في مكامن منطقة أكوفيس������ك، باإلضافة 
إلى س������هولة حركة النفط في املكامن النرويجية بصورة عامة، مهدا الطريق 
إلنت������اج احلقول م������ن عدد قليل نس������بيا من املنصات البحري������ة. كذلك فقد 
س������اعدت نفس هذه اخلواص املكمنية املالئمة على حتقيق إجنازات مذهلة 
فيما يتعلق بتحسني استخالص الزيت في مراحل مبكرة من اإلنتاج. من أجل 

قراءة املزيد عن هذه اإلجنازات. راجع الفقرات 3-8 و4-9 و2-10(. 
عل������ى الرغم م������ن أن البيئة البحرية في النرويج كانت س������ببا لكثير من 
التحديات التقنية واإلدارية التي س������ببت بدورها كثيرا من التكاليف، فلقد 
س������اعدت هذه البيئة في الوقت نفس������ه على تيسير بعض عمليات التنقيب 
واإلنتاج. من أهم هذه العمليات املسوح اجليوفيزيائية. فبسبب البيئة املائية 
يكون من السهل أن جتر باخرة حبل التسجيل، بينما تَُبث املوجات الصوتية 
من مصدر ينص������ب على الباخرة. ومن املمكن بعد إتق������ان هذه العملية أن 
ى مساحات كبيرة جدا وبسرعة فائقة، مما يؤدي إلى اكتساب كثير من  تغطَّ
املعلومات اجليدة بتكلفة مناسبة بالقياس إلى العمليات نفسها أرضا. ولعل 
م������ن أهم ميزات العمليات الزلزالية البحرية ه������ي غزارة وكثافة املعلومات 

.)3D( ن الشركات من تصور الطبقات اجلوفية باألبعاد الثالثة التي متكِّ
ومن الفوائد الكبيرة في البيئة البحرية وجود كميات من املاء بال حدود ميكن 
استعمالها في عمليات حقن املاء في املكامن من أجل حتسني استخالص وإنتاج 
النفط. غير أنه من املنصف أن نذكِّر مبا ورد في اجلزء األول من الكتاب من أن 
عمليات النفط البحرية بصورة عامة كانت ولم تزل متثل حتديا من ناحية السالمة 

واحلفاظ على البيئة واالستمرارية في اإلنتاج والتكاليف بصورة عامة.
 

6-2 سهولة النقل للسوق
لقد كان موقع النرويج اجلغرافي في شمال أوروبا وما زال من أهم العوامل 
التي س������اعدت البلد على تس������ويق النفط في األس������واق األوروبية املتعطشة 
للطاقة. ولقد كان توقيت اكتش������اف احلقول العمالقة في النرويج في بداية 
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الس������بعينيات مالئما جدا، ألنه توافق مع فترة من الزمن كانت أسعار الزيت 
فيها في صعود بعد القفزة الكبيرة في األس������عار في العام 1973. في تلك 
الفترة من الزمن كانت أوروبا في قلق ش������ديد بسبب اعتمادها املتزايد على 
اس������تيراد النفط، وخاصة من الشرق األوسط. لذلك كانت الدول األوروبية 
متلهفة إلى اتباع سياس������ات تشجع تطوير املصادر احمللية داخل أوروبا على 

أمل أن تخفف هذه من االعتماد على استيراد النفط من اخلارج.
ومما زاد من قيمة اكتشافات النفط في بحر الشمال أنه كان من السهل 
نقل النفط بحرا بواسطة السفن بدال من مد األنابيب التي ال ميكن االستغناء 
عنها على اليابسة. غير أن نقل الغاز الطبيعي من بحر الشمال إلى السواحل 
األوروبية كان أكثر تعقيدا، ألنه كان يتطلب النقل باألنابيب. ولتبرير التكاليف 
الهائلة في مد أنابيب الغاز كان ال بد للش������ركات املعنية من توقيع عقود لبيع 
الغاز مع املش������ترين األوروبيني أو مع اململكة املتحدة. لهذا كان من الضروري 
للنرويج أن تتبنى سياس������ات متوازنة لبيع الغاز جتمع بني كون أس������عار الغاز 
منافس������ة للطاقات البديلة األخرى من جهة وكونها كافية لتطوير الغاز على 
أس������س جتارية في املدى الطويل على الرغم من التكاليف العالية. لقد سبق 
أن بحثت سياس������ات بيع الغاز بصورة مش������تركة ألوروبا واململكة املتحدة في 
القسم 3 - 4، هذه السياسات تشكل جزءا مهما من التوجه النرويجي إلدارة 
النف������ط. ومن أهم املبادئ الت������ي ترتكز عليها هذه السياس������ات أن بيع الغاز 
بصورة جماعية، وعلى املدى الطويل، هو أفضل بكثير من بيعه من حقل إلى 
حقل أو من ترخيص إلى آخر. غير أنه بعد األوامر التي صدرت من االحتاد 
األوروب������ي فيما يخص الغاز اضطرت النرويج إلى إلغاء كل املؤسس������ات التي 
أُنش������ئت لتحقيق البيع اجلماعي وإلى السماح لبيع الغاز في األسواق احلرة 

من دون تقييد من السلطات النرويجية.
وهك������ذا ميكن القول إن جناح النرويج في سياس������اتها لبيع الغاز اعتمد 
كثيرا على قربها اجلغرافي ألوروبا. ولقد حاولت النرويج في عدة مناسبات 
تتعل������ق ببيع الغاز من بحر بارنتز والبحر النرويجي أن تنظر في احتمال بيع 
الغاز ألس������واق نائية. وحتى نهاية القرن العش������رين كانت هذه البحوث تدل 
على أن مش������اريع نقل الغاز كس������ائل حتت ضغوط عالي������ة (LNG) هي غير 
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جتارية. )في الس������نني األخيرة قبل صدور هذا الكتاب أعلن حقل سنوفيت 
بحرا من ترومس جتاريا على أساس بيع الغاز حتت ضغط عال إلى الواليات 
املتحدة(. ولهذا تبنت النرويج سياسة توسيع البنى التحتية لنقل الغاز شماال 
من بحر الشمال بقدر اإلمكان بالنسبة إلى منو احتياطي الغاز ورغبة السوق 
األوروبية في ش������راء املزيد منه. وفي حالة الغاز من البحر النرويجي فلقد 
مت توس������يع البنى التحتية بنجاح من كورس������تو إلى حقل أوسغارد في البحر 

النرويجي في أكتوبر من العام 2000 كجزء من تطوير حقل أوسغارد. 
فيما يخص السوق احمللية الستعمال الغاز فلقد كان من املستحب أن يلجأ 
البل������د إلى هذا االحتمال، إما كحل مؤقت وإما كحل لبعض احلقول الصغيرة 
التي ال تتحمل تكاليف نقل الغاز إلى مس������افات بعيدة. وكما س������بق ذكره، في 
القسم 4 - 4 أعاله، فلقد أدت املعارضة الشعبية إلى وقف كل احملاوالت في 
هذا املجال. وما زال هناك جزء كبير من الرأي العام في النرويج ممن يرفض 
هذا االجتاه ألنه سيؤدي إلى زيادة جديدة في نسبة ثاني أكسيد الكربون في 
اجل������و التي هي في ازدياد منذ بداية عمليات النفط، نتيجة الس������تعمال الغاز 
في جتهي������ز الطاقة التي حتت������اج إليها صناعة النفط بح������را. في ضوء هذه 

املعارضة استمر ويستمر تصدير الغاز لألسواق اخلارجية.
بحكم وجودها في أوروبا، تتمتع النرويج بعالقات جتارية طيبة مع الدول 
األوروبية. وبحكم عالقات البلد التجارية والسياسية بالعالم الصناعي تقدر 
وتؤيد النرويج رغبة كل البلدان في استقرار استيراد النفط بأسعار مستقرة. 
لهذا السبب قررت النرويج عدم الدخول في أوبك؛ ألن هدف هذا التحالف 
هو احلفاظ على أسعار مناسبة للدول املنتجة للنفط. مع ازدياد إنتاج النفط 
في النرويج بدا البلد يتفهم أكثر وأكثر أهمية االس������تقرار في أس������عار الزيت 
كأس������اس الس������تدامة عمليات النفط في النرويج وغ������رب أوروبا مع الزمن. 
وبحكم تكاليف اإلنتاج العالية وجدت النرويج نفسها حساسة بدرجة مقلقة 
للذبذب������ات الكبيرة في أس������عار الزيت. باألخص كان تأثير انخفاض أس������عار 
الزيت ملدة طويلة في أواخر الثمانينيات والتس������عينيات س������لبيا جدا بالنسبة 
إلى احلقول اجلديدة األصغر حجما. وكتعبير عن ضرورة استقرار األسعار 
عل������ى مس������توى معقول كانت النرويج في قليل من املناس������بات مس������تعدة ملنح 
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التضامن الرمزي لدول أوبك في جهودها من أجل منع التدهور املستمر في 
أس������عار الزيت. لهذا الغرض ق������ررت النرويج كإجراء رمزي تخفيض إنتاجها 
م������ن النفط مبق������دار 10 في املائة. غير أن النرويج ف������ي كل حالة أنهت هذا 
األجراء بعد مدة إما ألن الهدف كان قد حتقق وإما ألن دول أوبك لم تستطع 

ضبط إنتاج الدول األعضاء للحصص املخصصة لها من قبل أوبك. 

6-3 القدرة اخلالقة
تعتب������ر النرويج من أكث������ر البلدان الدميوقراطية اس������تقرارا في العالم. 
كذلك يتمتع البلد باحترام كبير من قبل الدول األخرى ومن قبل املؤسسات 
الصناعي������ة والتجاري������ة. كل هذا من������ح النرويج فرصة ذهبية في أواس������ط 
الس������تينيات فيما يخص ثقة ش������ركات النفط بالبلد الذي كانوا يرغبون في 
الدخول إليه للقيام بأعمال التنقيب. ولقد استمرت ثقة الشركات باستقرار 
البل������د واالعتماد عليه حتى يومنا هذا على الرغم من فترات متعددة كانت 
هناك فروق في اآلراء بني الس������لطات والشركات، سواء كانت هذه الفروق 

تخص شروط التراخيص أو توزيع الفوائد بني الطرفني.
عن������د بداية عمليات النفط ف������ي النرويج كان البلد ميلك جهازا متطورا 
إلدارة الفعاليات التجارية. غير أنه بسبب حداثة الصناعة النفطية بالنسبة 
إل������ى البل������د والطابع الدولي ال������ذي تتمتع به هذه الصناع������ة كانت النرويج 
مستعدة بالتدريج لتقبل التعديالت الالزمة في توجهاته وتنظيماته للتمكن 
من حسن إدارة القطاع النفطي. ولعل الزمن الطويل نسبيا الذي استعملته 
النرويج إلنش������اء، ومن ثم تطوير، املؤسس������ات احلكومية للنفط والغاز دليل 
مقن������ع لهذا التوجه احل������ذر جتاه الصناعة اجلديدة ف������ي النرويج. غير أن 
إنشاء واستكمال هذا اجلهاز أسهم في تثبيت واستقرار الشروط اإلطارية 
لعمليات النفط مما زاد في تعزيز الثقة بني السلطات والشركات الدولية. 
كج������زء من التراث الدميوقراطي االش������تراكي ف������ي النرويج يوجد هناك 
تاريخ طويل لدخول احلكومة كمشارك في العمليات التجارية والصناعية إذا 
ما كانت هناك حاجة إلى توجيه هذه العمليات باجتاه وطني منشود. وتتخذ 
املشاركة احلكومية شكل حصص في مؤسسات جتارية تخضع في كل الوجوه 
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لقانون الش������ركات. غير أن حصة احلكومة تتفاوت من األقلية البسيطة إلى 
األغلبي������ة املطلقة أي 100 في املائة من األس������هم وفق احلاجة من حالة إلى 
أخرى. وتبرر احلكومة مش������اركتها إما برغبتها في مساندة القطاع اخلاص 

في اجتاه مرغوب وإما برغبتها في السيطرة على اجتاه قطاع معني.
في الوقت الذي كانت شركات النفط الدولية تبدي اهتمامها في الساحل 
القاري النرويجي كانت الشركة احلكومية التي تستخرج الفحم في سفالبارد 
تعاني نقدا سياسيا عنيفا من قبل أحزاب املعارضة بعد اندالع حريق مؤسف 
في منجم للفحم في اجلزيرة. ولقد أدت هذه الزوبعة السياس������ية في النهاية 
إلى استقالة احلكومة في ذلك الوقت. ولقد أدت هذه احلادثة إلى حذر كبير 
م������ن قبل احلكوم������ات الالحقة وباألخص بني موظف������ي احلكومة فيما يخص 
مشاركة احلكومة جتاريا في عمليات تشغيلية محفوفة ببعض املخاطر. وعلى 
الرغم من هذا احلذر بقي مبدأ املشاركة احلكومية، كخيار سياسي، واردا في 
احلاالت التي تبرر اش������تراك احلكومة. وعلى الرغم من أن اش������تراك القطاع 
اخل������اص كان مرغوبا فيه في أكثر احلاالت لم ينِف ذلك مش������اركة احلكومة. 
وكما اتضح فيما بعد فلقد كان موضوع مشاركة احلكومة في امتيازات النفط 
في بحر الش������مال من أهم النقاط التي نوقشت مع الشركات في املفاوضات 

التي أعقبت إعالن الدورة الثانية للتراخيص في العام 1968. 

6 - 3 - 1 الدعم املؤسساتي
نت النرويج من مجابهة حتدي املشاركة في عمليات  أحد األس������باب التي مكَّ
النفط بنجاح هو بطبيعة احلال، وجود مؤسسات مختلفة ومتعددة كانت مؤهلة 
مبدئيا للمس������اهمة في هذه العمليات. على س������بيل املثال كانت ش������ركات كبيرة 
مثل شركة نورس������ك هايدرو مهتمة بعمليات النفط منذ البداية. باإلضافة إلى 
ه������ذا فلقد كانت صناعة املالحة في ذلك الوقت تعاني صعابا كبيرة دوليا، مما 
جعلها تبحث عن مجاالت أخرى للنمو. لهذا كانت صناعة بناء الس������فن مهتمة 
كثيرا بعمليات احلفر والتنقيب الزلزالي بسبب احتياج هذه العمليات إلى سفن 
مختص������ة للقيام بهذه املهمات. وما دام������ت العمليات تدور بحرا فإنه من املمكن 
لصناعة املالحة أن تتنافس مع غيرها من أجل تقدمي مختلف اخلدمات واملعدات 
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لهذه العمليات. وبعد تتابع االكتشافات في أوائل السبعينيات استطاعت صناعة 
املالحة اس������تغالل فرصتها الذهبية في زيادة مس������اهمتها، مما أدى إلى تطور 
صناعة التجهيزات النفطية إلى ما هي عليه اليوم. ولقد ش������جعت الس������لطات 
احلكومية هذا االجتاه بإعالنها أن مس������اعدة الصناعة النرويجية في املساهمة 
في عمليات النفط ستكون  أحد املعايير التي ستستعمل عند اختيار الشركات 

في جوالت التراخيص )انظر أيضا التعليقات حتت الفقرة 2-11-2 أعاله(.
كذلك كان وجود الكفاءات الصناعية املختلفة التي لها ارتباط بصناعة 
النف������ط عامال مهما في جناح املش������اركة الوطنية ف������ي عمليات النفط في 
النروي������ج. باإلضاف������ة إلى ه������ذا فإن التحال������ف بني الش������ركات النرويجية 
ومكمالتها بني الش������ركات الدولية ساعد في تسريع عملية اكتساب اخلبرة 
والكفاءة الالزمتني، على الرغم من حداثة صناعة النفط حتت ظروف بحر 
الش������مال القاسية. وفي بعض املجاالت االستراتيجية حيث كانت للصناعة 
النرويجية مكانة مرموقة مس������بقا )مثال في صناعة السفن، مشاريع كبرى 
في القطاع الهيدروكهربائي، املنشآت والتراكيب الكونكريتية، التسجيالت 
الزلزالية، املواصالت الالس������لكية... إلخ( متكن������ت الصناعة النرويجية من 
التحرك بس������رعة إلى الطليعة. وهك������ذا متكنت النروي������ج والدول األخرى 
احمليطة ببحر الش������مال من تلبي������ة احتياجات عمليات النف������ط التي كانت 

بدورها تتطلب خبرة وتقنية طليعية إليجاد حلول مستحدثة مالئمة.
بالتدريج تطورت عدة حلول وأس������اليب مستحدثة كونت مبجموعها ما 
أطِلق عليه اس������م »تقنية بحر الش������مال«. وبالطب������ع ال ينحصر تطبيق هذه 
التقنية على بحر الشمال بل ميتد إلى كثير من املناطق البحرية التي تشابه 
بحر الش������مال من ناحية عمق املياه واملناخ والظروف البحرية أو على قعر 
البحر. وطوال فترة تطور هذه التقنية أسهمت بلدان بحر الشمال )النرويج 
واململك������ة املتحدة وهولندا والدمنارك( في تصحيح وصقل هذه التقنية عن 

طريق التأثير بعضها في بعض.
من أجل إدامة الزخم في هذا التطور كانت الصناعة النفطية في حاجة 
إلى كوادر جديدة. ولقد أدت اجلامعات ومؤسسات التعليم التقنية والتجارية 
في النرويج دورا مهما في هذا املجال، ولو أنها تأخرت بعض الش������يء في 
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تلبية هذه احلاجة. ومارس������ت مؤسسات التعليم النرويجية الدور نفسه في 
تلبية احلاجة إلى كوادر ِحَرفية متخصصة في مرحلة التشغيل. وهكذا أدى 

اجلهاز الثقافي دورا مهما في إسناد صناعة النفط في النرويج. 

6 - 3 - 2 الدعم التقني
ميكن القول بصورة عامة إن توفير التقنية املستحدثة هو سر النجاح في أي 
مغامرة جتارية. أما في حالة مغامرة الصناعة النفطية في بحر الشمال فلم يكن 
توفير هذه التقنية مجرد فائدة، بل باألحرى ضرورة قصوى خللق األساس في 

البداية حتت الظروف التي كانت سائدة في الستينيات والسبعينيات.
ولقد كان التحدي التقني مصدرا للقلق واالهتمام لدى بلدان بحر الشمال 
خاصة من وجهة نظر تأمني الس������المة والعناية بالبيئ������ة. وعلى الرغم من أن 
شركات النفط كانت واثقة بقابليتها على مجابهة التحديات التقنية، فلقد كانت 
تدرك في  الوقت نفسه أن بحر الشمال كان ميثل قفزة تقنية جبارة بالقياس 
إل������ى ما توصلت إليه عمليات النفط بحرا في بداية الس������تينيات. فعلى الرغم 
م������ن بعض التجارب ف������ي عمليات النفط في مياه ضحلة في خليج املكس������يك 
وكاليفورني������ا وبحيرة ماراكايب������و في فنزويال، فلقد كان������ت صناعة النفط في 
مراحله������ا الطليعية بحرا خاصة بالقياس إلى ظروف بحر الش������مال الضارية. 
وكان هذا يعني ضرورة تطوير حلول جديدة ألجزاء مهمة من عمليات النفط، 
بحيث تكمل هذه احللول التقنية املتوافرة في ذلك الوقت بصورة تالئم ظروف 
بح������ر الش������مال. وهكذا فإن شراس������ة الظروف في بحر الش������مال، مقارنة مع 
الظروف الهادئة في خليج املكسيك، أدت بدورها إلى تقليل الفجوة بني تقنية 

النفط األمريكية من جهة واألوروبية من اجلهة األخرى. 
في بداية عمليات تطوير احلقول في بحر الشمال كانت الصناعة النرويجية 
في حاجة إلى بعض الوقت لكسب الكفاءات الالزمة ملجابهة املنافسة احلادة من 
الشركات األمريكية واألوروبية. غير أن دخول األسمنت املسلح كمادة مهمة في 
بناء منصات احلفر واإلنتاج أعطى بعض األفضلية للصناعة النرويجية بالنظر 
إلى اخلب������رة املتوافرة في النرويج في هذا املجال. والواقع أن جتارب النرويج 
الطويلة في الهندس������ة املدنية بصورة عامة، وف������ي املوديالت الرقمية لهيكلية 
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األبنية بصورة خاصة، كانت الس������بب الرئيس������ي في اقتراح وتطوير األسمنت 
كمادة أولية لبناء منصات اإلنتاج في أعماق متصاعدة بحرا. وسرعان ما تبنت 
الصناع������ة النرويجية هذا االجتاه املبدع وأتقنت اس������تعماله بحيث أخذت دور 

الطليعة بالنسبة إلى تصميم وبناء منصات اإلنتاج من األسمنت املسلح.
كان دخول النرويج إلى صناعة النفط البحرية مسانَدا بجهود طليعية 
من قبل مؤسس������ات البحوث والتطوير. فال ش������ك ف������ي أن التعاون البناء 
بني هذه املؤسس������ات وشركات النفط أو الش������ركات املقاولة، كان من أهم 
العوامل التي س������اعدت عل������ى إيجاد وتطوير احللول املناس������بة قبل تبلور 
احلاج������ة إليها )انظ������ر الفقرتني 2 - 11 - 2 و10 - 1( ولقد مارس������ت 
س������لطات النفط احلكومية دورا مهما في تش������جيع هذا التعاون، مما أدى 
إلى توقيع اتفاقيات متعددة بني هذه املؤسسات شملت كثيرا من اجلوانب 

التقنية لعمليات النفط في بحر الشمال، سواء كانت عامة أو خاصة. 

6 - 3 - 3  اإلرشادات السياسية العامة للنفط - الوصايا العشر
لع������ل أهم مقومات »القدرة اخلالقة« بالنس������بة إل������ى النرويج هو نضج 
نظامها السياس������ي وقدرته على حتديد وتنفيذ أهداف سياس������ية واضحة 

لكيفية استغالل مصادر البلد الطبيعية. 
لقد س������بق أن أش������رنا في اجل������زء األول من الكتاب إلى السياس������ات 
الوطني������ة املتعددة التي تبنتها الس������لطات النرويجية في سياس������تها جتاه 
عمليات النفط على الساحل القاري النرويجي. وعلى الرغم من أنه كانت 
هن������اك فروق في تفاصيل السياس������ة النفطية فلقد كان هناك في الوقت 
نفس������ه اتفاق يدعو إلى اإلعجاب في اجلوانب األساس������ية من السياسة 
النفطية. ولعل أهم الوثائق التي تلخص هذا االتفاق السياسي العام هي 
ما يس������مى ب� »الوصايا العشر حول سياس������ة النفط«. بعد مجيء حكومة 
جديدة في س������نة 1971 أخذت جلنة الطاقة في البرملان النرويجي على 
عاتقه������ا صياغة هذه الوصايا العش������ر التي تغطي األه������داف العريضة 
من سياس������ة البلد النفطية والتي كان من احملتم������ل أن تفوز مبوافقة كل 

األحزاب السياسية.
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وكانت الوصايا العشر هي:
1 - يجب أن تتوافر السيطرة الوطنية على كل العمليات على الساحل 

القاري النرويجي.
2 - يجب أن تس������تغل اكتش������افات النفط بحيث تكون النرويج مكتفية 

ذاتيا بقدر اإلمكان فيما يخص جتهيزات النفط.
3 - يجب أن تنشأ صناعة جديدة على أساس النفط.

4 - يجب تكوين الصناعة النفطية على أساس احترام املوارد األخرى 
للدخل القومي والبيئة.

5 - على الس������احل القاري النرويج������ي، ال يُقبل حرق الغاز الذي ميكن 
استعماله إال ملدد قصيرة محددة.

6 - كقاعدة عامة يجب أن ينقل النفط إلى الساحل النرويجي باستثناء 
احلاالت التي تتطلب، ألسباب اجتماعية سياسية، حلوال أخرى. 

7 - على الدولة في كل املستويات املعقولة أن تسهم في تنسيق املصالح 
النرويجية داخل الصناعة النفطية، وفي تطوير بيئة نفطية متكاملة 

جتمع بني األهداف الوطنية والدولية.
8 - يجب تأسيس شركة نفط وطنية تأخذ على عاتقها مصالح الدولة 

التجارية وتتعاون إيجابيا مع كل من املصالح الوطنية والدولية.
9 - في املناطق ش������مال خط العرض 62 يج������ب اختيار منط لعمليات 
النف������ط يتفق مع الظروف االجتماعية والسياس������ية اخلاصة بهذا 

اجلزء من البلد.
10 - س������وف تتطلب اكتش������افات النف������ط مهام جديدة في سياس������ة

البلد اخلارجية. 

4 هل النرويج بلد مضيف مثالي؟  - 6
كم������ا رأينا في الفقرات )6-1 إل������ى 6-3 أعاله(، كانت ظروف النرويج 
كبلد مضيف لعمليات النفط ظروفا خاصة ومتميزة. وعليه ال ميكن في أي 
ح������ال من األحوال اعتبار النرويج مثاال ألغلبية الدول املضيفة على النطاق 
الدول������ي. بحكم ظ������روف النرويج املتميزة، متكن البلد م������ن تطوير وتطبيق 
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بعض السياس������ات واحللول التي قد تكون خاص������ة بالنرويج. لهذا ال يصح 
االدع������اء بأنه من املمكن تطبيق هذه السياس������ات واحللول على دول أخرى 

ذات خواص وظروف مختلفة.
غير أن الظروف احلسنة التي متتعت وتتمتع بها النرويج ال تقلل من قابليتها 
إلفادة البلدان األخرى فيما يتعلق بإدارة مصادر النفط. وعلى أقل تقدير ميكن 
لهذه البلدان أن تستفيد من بعض التجارب التي مرت بها النرويج على شرط أن 

يسعى كل بلد إلى تكييف احللول ملا يناسب ظروفه وتطلعاته اخلاصة. 
ق������د تكون أهم مس������اهمة تقدمت به������ا النرويج إلدارة مص������ادر النفط 
على املس������توى الدولي هي خلق عالقات إيجابية بني الشركات والسلطات 
احلكومية. وفي الفصلني 8 و10 أدناه س������وف ينحص������ر البحث في كيفية 
تطور هذه العالقات اإليجابية بني الطرفني في كل مراحل عمليات النفط. 
في هذا الصدد س������تُبحث الظروف الت������ي أدت إلى تطوير احللول املختلفة 
داخل ما يس������مى باألسلوب النرويجي، مع التعليق على جدارة هذه احللول 

على الصعيد الدولي.
وقبل مناقشة العالقة بني حاملي التراخيص والسلطات احلكومية يجدر 
أن نتط������رق إلى جانب مهم آخر من جوانب السياس������ة النفطية النرويجية، 
وهو مساهمة الدولة كش������ريك مباشر في عمليات النفط. وال شك في أن 
هذه املس������اهمة التجارية من قبل الدولة أدت بدورها إلى »تعقيد« العالقة 

بني احلكومة من جهة وشركات النفط من اجلهة األخرى.

5 الدولة بوصفها شريكا في عمليات التطوير واإلنتاج  - 6
كما سبق ذكره في اجلزء األول من هذا الكتاب، كان دخول النرويج إلى 
عصر النفط مفاجئا بالنسبة إلى أغلبية الشعب النرويجي. وبعد أن وضع 
البلد بعض الش������روط األساسية إلدارة هذه الصناعة، كان من الطبيعي أن 
يترك البلد مجاال واسعا لشركات النفط، لكي تنجح في حتقيق طموحاتها 
فيما يتعلق بوجود النفط في بحر الشمال. وكما سبق ذكره في اجلزء األول 
من الكتاب فلقد كانت األغلبية في النرويج متش������ككة في وجود األس������اس 

الكافي لهذه الطموحات. 
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لهذا كانت الش������روط التي اقترحتها النرويج ل������دورة الترخيص األولى 
مشجعة بالنسبة إلى شركات النفط. ولقد تعرضت هذه الشروط لنقد حاد 
بعد أن كثرت االكتشافات في التسعينيات. مع هذا فإن سياسة النرويج في 
تش������جيع الشركات الدولية على استثمار مبالغ كبيرة في التنقيب والتطوير 
في بحر الش������مال وبعد ذلك ف���ي البح���������ر النرويج���ي وبح���ر بارنت���ز كان��ت 
وما زالت ثابتة طوال الوقت. وعلى الرغم من أن عناصر مساهمة الشركات 
الدولية وش������روط التعاقد معها قد تغيرت نوعا ما من حني إلى آخر فلقد 
متس������كت النرويج مببدأ إشراك الشركات الدولية طوال الوقت. في الوقت 
نفس������ه حاولت النرويج أن تتحاشى استثمار رأس املال الوطني في عمليات 
التنقيب التي تتميز بدرجة عالية من املجازفة، كما يتضح ذلك من شروط 

التعاقد في اجلزء األكبر من فترة التأسيس. 
بينما كانت شركات النفط العاملة في النرويج تتطلع إلى اكتشاف حقول 
عمالقة في بحر الشمال، كانت دول منظمة أوبك تطالب بإشراك احلكومة 
كمس������اهم مباش������ر في عمليات النف������ط، إما في امتيازات جدي������دة وإما في 
بع������ض احلاالت في االمتيازات القدمية كذلك. وهكذا بدأت النرويج تطالب 
مبس������اهمة احلكومة في عقود النفط منذ بداي������ة الدورة الترخيصية الثانية 
)1969 - 1971(. غير أنها واجهت مقاومة شديدة من قبل بعض الشركات 
وموافقة مشروطة من قبل البعض اآلخر. غير أن البلد كان مقتنعا منذ بداية 
دورة الترخيص الثالثة بأن مشاركة احلكومة يجب أال تقل عن 50 في املائة 
ف������ي مرحلة التطوير التي هي أقل مجازفة م������ن فترة التنقيب )انظر الفقرة 
2 - 2 - 2(. والذي ش������جع على املطالبة بهذه النس������بة العالية من املساهمة 
هو االعتقاد بأنها س������تمكن البلد من زيادة حصت������ه من األرباح الصافية من 
عمليات النفط، وفي الوقت نفسه ستمكنه من زيادة قدرته على تفهم اجلوانب 
التشغيلية من عمليات النفط، ومن ثم تأثيره في القرارات التي تخص تطوير 
������كت النرويج طوال السبعينيات والثمانينيات وجزء من  احلقول. وهكذا متسَّ
التسعينيات بقاعدة املساهمة بنسبة ال تقل عن 50 في املائة كشرط أساسي 
للتراخيص. غير أنه منذ بداية التس������عينيات كانت هناك استثناءات من هذه 
القاعدة في حاالت حيث تكون املش������اركة العالية غير مرغوبة. وفي االقتراح 
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الرقم 63 )1994 - 1995( للمجلس التشريعي، وبعدها في االقتراح الرقم 
43 )1995 - 1996( للمجلس نفس������ه حتولت مس������اهمة احلكومة من مبدأ 
راس������خ إلى خيار مفتوح تس������تطيع احلكومة أن تقيِّمه في كل حالة وتتخذ ما 

ترتئيه مناسبا لهذه احلالة.
وباإلضافة إلى مشاركة احلكومة من مرحلة التطوير فما بعد، متكنت السلطات 
النرويجية في مفاوضاتها مع الش������ركات من أن تتوصل إلى مبدأ »َحْمل« حصة 
احلكومة في مرحلة التنقيب. ويعني هذا املبدأ أن املصاريف املترتبة على حصة 
احلكومة في فترة التنقيب تدفع من قبل الشركات األهلية التي تسترجعها فيما 
بعد من ريع اإلنتاج قبل توزيع األرباح. ويعني هذا أن احلكومة تدفع حصتها من 
تكاليف التنقيب فقط في حالة توصل الشركة األهلية املعنية إلى اكتشاف قابل 
للتطوير واإلنتاج. ليس هناك أي شك في أن عبء َحْمل املساهمة احلكومية في 
مرحلة التنقيب، باإلضافة إلى وجود خيار للحكومة للمساهمة بنسبة عالية في 
التطوير واإلنتاج، أديا معا إلى تعقيد عملية التصويت داخل مجموعة الشركات 
خاصة بالنسبة إلى الشركات الدولية. لهذا تعرض مبدأ ال� »َحْمل« النتقاد حاد 
من الش������ركات الدولية، مما أدى بدوره إلى إعادة النظر في دور س������تاتويل في 
الع������ام 1984، حيث قرر البرملان النرويجي التخلي عن مبدأ احلمل. ومنذ ذلك 
احلني أصبحت الشركة الوطنية س������تاتويل ملزمة بتحمل كل التكاليف الناجتة 
عن مس������اهمتها مباشرة من تاريخ منح االمتياز، مبا في ذلك تكاليف التحضير 

لالمتياز وتكاليف التنقيب. 
باإلضافة إلى ما ورد أعاله راجع الفقرة 8 - 5 - 2 أدناه فيما يتعلق بتأثير 

املساهمة احلكومية في تنظيم اجلهاز احلكومي إلدارة عمليات النفط.
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7-1 متهيد
قبل مناقش������ة النم������وذج النرويجي، قد 
يك������ون من األفض������ل أن نس������تعرض عملية 
خلق الفائدة التي ه������ي صلب املوضوع في 
إدارة املصادر الطبيعي������ة. والغاية من هذا 
االستعراض هي أن نتفهم طبيعة التعامل في 
مختلف مراحل عمليات النفط بني سلطات 
البلد املضيف والش������ركات العاملة بصورة 

تشجع على تعظيم الفائدة املشتركة.
لنفرض أن البل������د املضيف كان قد تبنى 
جه������ازا إلدارة عملي������ات النف������ط مبنيا على 
مبدأ املنافسة بني شركات متعددة ومتنوعة. 
حتت هذا النوع من اجله������از اإلداري ينبغي 
على ش������ركات النفط والسلطات الوطنية أن 
تتعاون معا داخل إطار التش������ريعات بصورة 
عامة، والعقود بصورة خاصة. ولكي يتم هذا 
التعاون بنجاح فال بد للمؤسس������ات النفطية 

7

خلق الفائدة:
هدف مشترك

»إن وج������ود جو يش������جع على 
احل������وار البناء ب������ني الطرفني 
)السلطات والشركات العاملة( 
أمر مهم ج������دا، خصوصا إذا 
ما تطلب������ت التغييرات تعديال 

في خطة اإلنتاج«
املؤلف
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املس������ؤولة أن تكون متفهمة لدورها احلساس في تشجيع عملية خلق الفائدة، 
وقادرة على اس������تعمال صالحياتها لهذا الغرض. في الوقت نفسه ينبغي على 

شركات النفط أن حتترم وتلتزم بنصوص التشريع واألنظمة والعقود. 
كذل������ك يجب االعت������راف بوجود بعض االختالف األساس������ي، في املصالح 
واألهداف بني الس������لطات احلكومية والش������ركات، خصوصا فيما يتعلق بتوزيع 
املسؤوليات والفوائد بني الطرفني. ولعل من أهم أهداف التشريعات السائدة 
في البل������د والعقود املبنية عليها تدوين وتوضي������ح توزيع األدوار بني الطرفني، 
مبا في ذلك كيفية مقاس������مة املسؤوليات والفوائد بني األطراف املعنية. لذلك 
ينبغ������ي على كل األطراف أن يبحثوا عن أس������اليب ناجع������ة للتعاون داخل هذه 

الشروط اإلطارية في كل مراحل عمليات النفط املذكورة أدناه.

7-2 خلق الفائدة قبل الترخيص 
يجب على أي بلد يطمح إلى إقناع شركات النفط بالتنقيب في أراضيه أن 
يقتنع مبدئيا بوجود احتمال معقول الكتش������اف النفط. ومن دون هذا االعتقاد 
قد يصعب على البلد إقناع ش������ركات النفط. ف������ي احلاالت االعتيادية يصعب 
عل������ى البل������دان التي ال متتلك طبقات رس������وبية، أو تعرض������ت معظم الطبقات 
الرس������وبية فيها لعمليات تكتونية أو بركانية شديدة، يصعب على هذه البلدان 
أن تقنع الش������ركات بوجود النفط أو الغ������از في أراضيها ما لم تكن هناك أدلة 
معقولة تدعم مثل هذا االدعاء. من الناحية األخرى فإنه أسهل بكثير للبلدان 
ع  التي متتلك طبقات رس������وبية سميكة وتاريخا جيولوجيا مالئما لتوليد وجتمُّ

عي وجود احتماالت مشجعة الكتشاف النفط.  النفط، أن تدَّ
ولكي يتمكن أي بلد من لفت نظر شركات النفط ألول مرة ينبغي عليه أن 
يفتح املجال للمس������وح والدراس������ات اجليولوجية أو اجليوفيزيائية، سواء كانت 
هذه ذات طابع علمي، أو جتاري ينفذ من قبل ش������ركات متحالفة في مش������روع 
واحد، حيث يكون الهدف هو تفه������م اإلطار العام لتاريخ املنطقة اجليولوجي. 
كذلك ميكن للبلد نفسه إذا كان متمكنا من ذلك أن يجري هذه املسوح كعملية 
مته������د للتراخيص ويعرض النتائج بعدها للش������ركات املهتمة. وعن طريق هذا 
التفه������م العام ميكن التوصل إلى تقدير تقريبي فيما يتعلق بتاريخ الترس������بات 
وتركيبها اجليولوجي ومن ثم احتمال تكوين وتسرب املواد الهيدروكربونية إلى 

مكامن مالئمة في املنطقة املعنية. 
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القيم املباشرة
املرحلةاجلهة املسؤولة

السلطات
أو املعاهد 

العلمية
أو شركات 

النفط

شركات 
النفط

شركات 
النفط 

والسلطات

السلطات 
- شركات 

النفط 
قد تسهم 
ولكن فقط 

مبوجب خطة 
السلطات

مرحلة 
ما قبل 
الترخيص

مرحلة 
التنقيب

مرحلة 
تطوير 
احلقول 
واإلنتاج

الفائدة 
االجتماعية

العملية

دراسات ومسوح جيولوجية وجيوفيزيائية لتقييم وجود النفط

مسوح استطالعية لتثبيت تاريخ الطبقات ووجود التراكيب اجليولوجية

دراسات حلوض الترسيب حول وجود املصادر واملكامن والتراكيب لتجمع النفط

مسوح جيوفيزيائية إقليمية، أكادميية أو جتارية

االتفاق على شروط الترخيص

مسوح جيوفيزيائية تفصيلية لتحديد املواقع ذات االهتمام

تقييم جتاري للمواقع ذات األهمية بالنسبة إلى التنقيب الالحق

حفر املواقع املهمة للتنقيب عن النفط

االتفاق على خطة تطوير احلقل واإلنتاج

حتضير وتنفيذ خطة تطوير احلقول

اإلنتاج األولي

حتسني استخالص الزيت باستعمال أنواع احلقن والوسائل الكيميائية

مرحلة ذيل اإلنتاج

تنسيق استعمال السعة الفائضة في البنى التحتية

القيم غير املباشرة

تطوير التقنية واملمارسة الصناعية

تطوير املؤسسات واملعاهد الوطنية

تطوير القطاع التجاري والقطاع الصناعي في البلد

تطوير وتنسيق البنى التحتية الوطنية

)الشكل - 20(: خلق الفائدة في مختلف مراحل عمليات النفط 

املرحلةاجلهة املسؤولة العملية
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وإذا كانت نتائج الدراس������ات اجليولوجية واجليوفيزيائية األولية مش������جعة 
فس������وف يؤدي ذلك في أغلب األحيان إلى دراسات ومسوح إضافية على طول 
وعرض احلوض الترس������يبي وتفرعاته املختلفة، م������ن أجل تقييم كل منها على 
حدة. وفي حال جناح هذه املس������وح فقد تتبعها مس������وح زلزالية شبه تفصيلية 
في بعض األحواض املختارة غرضها تقييم وجود وحجم التراكيب اجليولوجية 
التي قد تكون موضع االهتمام. ومن اجلدير بالذكر هنا أن س������لطات البلد في 
حاجة إلى مثل هذه املسوح شبه التفصيلية لكي يتمكنوا من تقدير وجود النفط 

من جهة، واختيار املناطق املناسبة جلوالت التراخيص من اجلهة األخرى.
بعبارة أخرى تعتبر البيانات الناجتة من املسوح املذكورة أعاله ضرورية 
للبلد من أجل صياغة سياس������ته النفطية بصورة عامة، وفي الوقت نفس������ه 
التأثير في دقائق ش������روط التعاقد في ج������والت التراخيص املختلفة. لهذا 
الس������بب بال������ذات قد يكون من مصلح������ة البلد )كما كانت احلال بالنس������بة 
إل������ى النرويج( أن يُجري هو نفُس������ه هذه املس������وح إذا كان متمكنا من ذلك 
ماديا وتكنولوجيا. باإلضافة إلى هذا فللبيانات قيمة أخرى بالنس������بة إلى 
الش������ركات الراغبة في املس������اهمة في جوالت التراخي������ص، خصوصا إذا 
م������ا أدت عملي������ات التنقيب األولى إل������ى مزيد من النتائ������ج اإليجابية. وفي 
ح������ال تطور عمليات التنقيب فإنه بإمكان البلد اس������ترجاع نفقات املس������وح 
اجليولوجية واجليوفيزيائية مع ربح بسيط عن طريق بيعها لشركات النفط 
الراغبة. ويجب التحذير هنا من املبالغة في أس������عار بيع املس������وح خشية أن 
تفقد الش������ركات رغبتها في املشاركة في جوالت التراخيص التي هي بيت 

القصيد من بيع البيانات. 

3 خلق الفائدة في مراحل التنقيب والتقييم والتطوير  - 7
بعد إصدار التخويل املناس������ب للقيام بعمليات التنقيب واإلنتاج )س������واء 
كان ذلك عن طريق منح امتياز أو الدخول في عقد( يكون حامل الترخيص 
ع������ادة ملزما بالقيام بعمليات تنقيب أكث������ر تفصيال من أجل حتديد املواقع 
املش������جعة للحفر التنقيبي. بعد ذلك يتعني على حامل الترخيص أن يختار 
أحس������ن هذه املواقع لتقييمها فعليا عن طريق احلف������ر. وفي حال توصلت 
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عمليات احلفر إلى اكتش������اف الهيدروكربونات يتولى حامل الترخيص عادة 
إج������راء الفحوصات الالزمة من أجل تقييم قابلية الطبقات احلاملة للنفط 
أو الغ������از لإلنتاج. وفي ح������ال إثبات قابلية املكمن لإلنت������اج التجاري يتولى 
حامل الترخيص عادة إجراء مزيد من الفحوصات في املكمن نفسه أو في 
طبقات أخرى مش������جعة في البئر نفس������ها. وفي بعض احلاالت قد يستمر 
حامل الترخيص في تقييم تش������كيالت جيولوجية أخرى قريبة من التنقيب 
ما يؤدي عادة إلى مزيد من املسوح الزلزالية التفصيلية وحفر آبار تقييمية 
ق������رب بئر التنقيب. وت������ؤدي كل هذه اجلهود التقييمية إلى رس������م خرائط 
تركيبية متثل اس������تمرارية النفط أفقيا وعمودي������ا داخل الطبقات املكمنية، 
ما ميه������د لتقييم حجم التنقيب وقيمته التجارية. واخلطوة التالية في هذا 
التسلس������ل هي النظر في مختلف اخليارات لتطوير التنقيب؛ وذلك إلقرار 
أفضل هذه اخليارات فيما يخص تقليل التكلفة، وفي الوقت نفسه حتقيق 

أحسن الفوائد.
وإذا م������ا توصل حام������ل الترخيص إلى أفضل الط������رق لتطوير التنقيب 
بصورة جتارية فإن اهتمامه يتوجه إلى إكمال مختلف الدراس������ات الالزمة 
لدعم خطة دقيقة للتطوير واإلنتاج يش������رح فيها األسباب التي حملته على 
اختيار طريقة التطوير واإلنتاج. هذا ويقدم حامل الترخيص خطة اإلنتاج 
للسلطات احلكومية في البلد بغرض التعليق وفي النهاية املصادقة عليها.

وتُعد املصادقة على خطة اإلنتاج من قبل الس������لطات احلكومية، من 
دون ش������ك، أهم اخلطوات ف������ي عملية خلق الفائ������دة، وعليه فإنها في 
الوقت نفس������ه أهم خطوة في العالقة بني السلطات احلكومية وشركات 
النفط العاملة في البلد. وكما سبق بحثه في الفقرة 9-2-1 أعاله فإن 
خط������ة التطوير بعد مصادقة احلكومة هي وثيقة مهمة جدا في جتديد 
العالقة بني احلكومة من جهة، وش������ركات النفط احلاملة للترخيص من 
اجله������ة األخرى. ويعتب������ر التجديد في هذا الص������دد مهما جدا بغرض 
تثبيت الشروط التفصيلية اخلاصة بطريقة إنتاج واستخالص املصادر 
النفطي������ة من باطن األرض إلى س������طح األرض، ومن ثم نقلها إلى حيث 
تب������اع املنتج������ات اخلام وتتح������ول إلى ري������ع. من وجهة نظر الس������لطات 
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احلكومية متث������ل خطة تطوير احلقل إذن وثيقة لتثبيت ش������روط مهمة 
ملرحلة االس������تخراج التي هي من أهم مراحل خلق الفائدة من املصادر 
الطبيعي������ة. وبوصفها مالكة للمصادر يتعني على الس������لطات أن تضمن 

عدة مصالح جوهرية منها ما يلي: 
- أفضل استخالص للنفط من املصادر.

- أفضل صيانة ملبادئ السالمة والصحة والعناية بالبيئة.
- استعمال اخلدمات والبضائع احمللية في عمليات التطوير واإلنتاج.

- حماية الفعالي������ات التجارية واالجتماعية األخرى في البلد من تأثير 
عمليات النفط.

- تسلسل عمليات التطوير بالنسبة إلى بعضها ولعمليات تطوير أخرى 
في البلد.

أم������ا إذا دل������ت التقييمات على أن التنقيب غي������ر جتاري حتت الظروف 
الضرائبية السائدة فقد يرغب حامل الترخيص في أن يطلب من السلطات 
اس������تثناء من بعض الضرائب من أجل حتسني اقتصاديات التطوير واإلنتاج 
بالنس������بة إلى الشركة. وال شك في أن مثل هذا الطلب ميثل اختبارا صعبا 
للعالقة ب������ني الطرفني. وفي أغلب احلاالت ال بد حلامل الترخيص في أن 
يثبت للسلطات أنه كان قد استنزف كل السبل األخرى املتوافرة لديه لتحقيق 
ربح معقول قبل اللجوء إلى اقتراح بعض االس������تثناءات من الضرائب. ولعله 
من الطبيعي أن تتحفظ الس������لطات احلكومية بشأن تلبية مثل هذا الطلب، 
وذلك خش������ية أن يُْستغل أي تس������اهل منها من قبل بقية حاملي التراخيص 
في البلد. في النهاية ال بد من فتح املجال لبعض التس������هيالت، سواء كانت 
هذه ضرائبية أو إدارية، من أجل تشجيع شركات النفط على تطوير بعض 

احلقول الهامشية في البلد.
وم������ن اجلدير بالذك������ر أن قيمة املصادر الطبيعي������ة تتصاعد بصورة 
مذهل������ة من وق������ت التنقيب إلى مرحل������ة التطوير. لذل������ك جند كال من 
الس������لطات والش������ركات تندفع لتحقي������ق هذا التصاعد ف������ي القيمة في 
أس������رع وقت ممكن. من وجهة نظر السلطات قد يكون هناك احتماالت 
أخرى ت������ؤدي بدورها إلى تطوير احلقل. ومثل ه������ذه االحتماالت تكون 
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ع������ادة محفوفة ببعض املجازفة، وفي أس������وأ احلاالت بكثير من التأخير 
في التنفيذ. وبغ������ض النظر عن العواقب القانونية املعقدة يتطلب تبديل 
حاملي الترخيص أو املش������غِّل عادة كثيرا من اجله������د والوقت والتكلفة. 
في الوقت نفس������ه يك������ون حاملو التراخيص ع������ادة معرضني لضغط من 
قب������ل احلكومة لتطوير احلق������ل أو التخلي عنه ضمن م������دة محددة في 
شروط الترخيص. وهكذا فإن كال الطرفني ُمعرَّض لضغوط حتمله على 

الوصول إلى تسوية مرضية للطرفني. 

4 اإلنتاج  - 7
7 - 4 - 1 اإلنتاج األولي

مبج������رد موافقة الس������لطات على خطة التطوير واإلنت������اج يندفع حاملو 
الترخيص عادة إلى املباش������رة في تنفيذ عملي������ات التطوير. وينحصر دور 
السلطات احلكومية في مرحلة التطوير والتدشني عادة في تتبع العمليات 
والتأك������د من أن التنفيذ يقوم على أس������اس خطة التطوي������ر املصادق عليها 
واألنظمة الس������ائدة. وفي بعض البلدان )مثال النرويج( تشترط األنظمة أن 
يقدم حاملو الترخيص خططا مفصلة للسلطات للموافقة عليها قبل البدء 

في تنفيذ هذه اخلطط.
إن من أهم واجبات سلطات النفط احلكومية متابعة األفكار واحللول 
التي قد تؤدي إلى زيادة نس������بة اس������تخالص الزيت. وفي وقت املوافقة 
على معدل اإلنت������اج املعتمد في خطة التطوير واإلنتاج تكون درجة تفهم 
املكم������ن محدودة بطبيعة احلال ألنها مبنية على بيانات محدودة من آبار 
التنقيب والتقييم. وعلى الرغم من توافر التحاليل املختبرية والدراسات 
املكمنية فإن كل هذه بدورها محدودة لقلة املعلومات املتوافرة من اآلبار 
األولوي������ة. غي������ر أن البيانات من حفر آبار اإلنتاج ف������ي مرحلة التطوير، 
وجم������ع البيانات في مرحلة اإلنتاج قد يؤديان إلى تغيير جذري في تفهم 
طبيعة املكمن وتطّور ميزاته اإلنتاجية مع مرور الزمن. كل هذا قد يؤدي 
ب������دوره إلى ض������رورة إعادة النظر في الفرضيات الت������ي أدت إلى اختيار 

طريقة وسرعة اإلنتاج املتمثلة في خطة اإلنتاج. 
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ولألس������باب املذك������ورة أعاله ن������رى أن األنظمة احلديثة تش������ترط على 
حاملي التراخيص أن يقدموا للس������لطات تقارير دورية )عادة س������نوية( عن 
الدروس املترتبة على البيانات املكمنية احلديثة وتأثيرها في إمكان حتسني 
أسلوب ومستوى اإلنتاج بالنس������بة إلى ما اتفق عليه الطرفان عند املوافقة 
على خطة اإلنتاج. ويعني هذا بكل بس������اطة أن الس������لطات تنش������د في كل 
األوقات تطبيق حتس������ينات على أس������لوب اإلنتاج تؤدي بدورها إلى حتسني 
نس������بة االس������تخالص. بيد أن أي تغيير في أس������لوب اإلنتاج قد يؤدي إلى 
تكالي������ف عالية، خصوصا إذا كان يتطلب تغييرا في معدات اإلنتاج أو حفر 
آب������ار جديدة أو حقن امل������اء أو الغاز. ومن الض������روري أن تكون الفائدة من 
التحسينات أكبر بكثير من التكاليف قبل أن تتمكن السلطات من تبرير أي 
تدخل من جانبها لالنح������راف عن خطة اإلنتاج. وفي حال احلقول املنتجة 
بحرا، حيث يتطل������ب أي تغيير في معدات اإلنتاج وقتا ومبالغ طائلة، يجب 
أن تك������ون الفائدة املتوقعة كافية لتغطية هذه التكاليف باإلضافة إلى حتمل 

أي عنصر للمجازفة متبقي في املشروع. 
وهكذا جند أن أي تغيير في خطة اإلنتاج األصلية يشكل حتديا جسيما 
س������واء كان ذلك بالنسبة إلى السلطات أو إلى حاملي التراخيص. ومع هذا 
يج������ب أال تق������ف هذه الصعاب ف������ي وجه الطرفني ما دام������ت هناك فرص 
واضح������ة لتعظيم قيمة املصادر ف������ي حقل من احلق������ول. وليس هناك أي 
ش������ك في أنه من املمكن للطرفني أن يس������تفيدا من زي������ادة حجم »الكعكة« 
إذا جنح الطرفان في حتقي������ق مكافأة مرموقة تعوض عن التكلفة وعنصر 
املجازفة في عملية حتسني اإلنتاج. وحتتوي التجربة النرويجية على أمثلة 
متعددة على ذل������ك، حيث أدى التعاون بني الس������لطات وحاملي التراخيص 
إلى مثل هذه النجاحات املش������تركة. وحتى في احلاالت التي تتطلب االتفاق 
مبدئيا على اقتسام عبء املجازفة في املشروع بني الطرفني فتدل التجربة 

النرويجية على ضرورة النظر في هذه احلاالت. 
ومن احللول التي توفر للسلطات فرصة قانونية لتحسني االستخالص 
األول������ي من احلقول تثبيت مبدأ ضرورة مراجع������ة خطة تطوير احلقل في 
التش������ريع. ويعني هذا احلل أنه في احلاالت التي تتطلب انحرافا ملموسا 
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عن خطة التطوير بعد موافقة الس������لطات عليها، س������يكون من الضروري - 
مبقتضى التشريع - أن يقدم حامل الترخيص خطة جديدة معدلة ملوافقة 
السلطات مجددا. ومن الطبيعي أن أي تغيير مهم في طريقة اإلنتاج سيؤدي 
إل������ى ضرورة مراجعة وتعديل خطة التطوير، م������ا يتطلب بطبيعة احلال أن 
يدخل حامل الترخيص والس������لطات في دورة جدي������دة من احلوار من أجل 

التوصل إلى حل يرضي الطرفني.
 

7 - 4 - 2 حتسني االستخالص
ف������ي كثير من البلدان، ومن ضمنها النرويج، تش������ترط الس������لطات على 
حامل������ي التراخيص أن يقّيموا مختلف الطرق الواردة لتطوير أي اكتش������اف 
قبل اختيار الطريقة املفضلة ف������ي خطة التطوير وتقدمي اخلطة للحصول 
عل������ى موافقة الس������لطات. والغاية من هذه القاعدة ه������ي بالطبع أن يدرس 
حامل الترخيص مختلف البدائل لزيادة نسبة استخالص الزيت من احلقل 
ما دامت تؤدي هذه إلى مكافأة معقولة لالس������تثمار. وإذا ما استثنى حامل 
الترخيص أي طريقة لزيادة االس������تخالص على أساس أنها غير مجربة أو 
لقلة الدالئل والبيانات فمن احملتمل أن تقبل السلطات هذه املبررات. غير 
أن������ه من احملتم������ل أيضا في بعض احلاالت أن تطلب الس������لطات من حامل 
الترخي������ص أن يواصل بحوثه، خصوصا في ض������وء بيانات جديدة يجمعها 
من اآلبار اجلديدة في بداية مرحلة تطوير احلقل، وأن يعود إلى السلطات 
بتقييم جدي������د في وقت الحق يتفق عليه الطرف������ان. وفي حال عدم اتفاق 
السلطات مع االستنتاجات التي توصل إليها حامل الترخيص فمن احملتمل 
أن تطلب الس������لطات منه إعادة النظر ف������ي األمر وتقدمي النتائج في تقرير 

جديد حول املوضوع. 
يفت������ح التش������ريع النرويجي طريقني للس������لطات املنظم������ة متكنانها من 
مواصلة البحث عن طرق أفضل الس������تخالص الزيت في دور اإلنتاج. أوال، 
تس������تطيع الس������لطات عند جتديد موافقتها على اإلنتاج )في إجازة اإلنتاج 
السنوية أو نصف السنوية( أن تطلب من حامل الترخيص حتسني تفاصيل 
اإلنت������اج إذا ما ارتأت ذلك ضروريا في ضوء البيان������ات املكمنية اجلديدة. 
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ومن اجلدير بالذكر هنا أن مثل هذه التغييرات تكون عادة محدودة املجال. 
أما الطريق األخرى فهي أن تثير الس������لطات موضوع حتس������ني اإلنتاج على 
ش������كل مقترحات قائمة بذاتها تتطلب الدراس������ة والبح������ث من قبل حاملي 
الترخيص. وفي كل احلاالت فإن وجود جو يش������جع على احلوار البّناء بني 
الطرفني أمر مهم ج������دا، خصوصا إذا ما تطلبت التغييرات املعنية تعديال 

في خطة اإلنتاج.
 

7 - 4 - 3 فترة ذيل اإلنتاج
كما يتضح من العرض أعاله فإن البحث عن أحس������ن الطرق لتحس������ني 
اإلنتاج هو جهد مس������تمر طوال فترة اإلنتاج مبختلف مراحله. وفي النهاية 
يدخل اإلنتاج، بالنس������بة إل������ى حامل الترخيص، فت������رة ال يبرر الدخل فيها 
مزيدا من االستثمارات الضرورية الستدامة اإلنتاج. في هذه الفترة يعتمد 

استمرار اإلنتاج من احلقل على احتمالني:
أ - أن يتف������ق حاملو الترخيص مع ش������ركة نفط أخرى تكون مس������تعدة 
لالس������تمرار في عمليات اإلنت������اج. ويقتضي هذا التحول ف������ي امللكية وفي 

مسؤولية التشغيل موافقة احلكومة على العقود الالزمة.
ب - ميك������ن حلام������ل الترخي������ص أن يقدم إل������ى الس������لطات احلكومية 
مقترحات عن كيفية تعديل شروط الترخيص بصورة متكنه من االستمرار 

في اإلنتاج.
ويتطل������ب النجاح في كلتا احلالتني أن يك������ون هناك تفهم جذري ودقيق 
ل������كل اجلوانب والتفاصيل التقنية واالقتصادي������ة والقانونية املتعلقة بإيجاد 
حل مناس������ب لكل األطراف. قبل هذا يتحتم بالطبع أن يكون احلقل قابال 

إلنتاج أحجام كافية من النفط قادرة على مكافأة كل األطراف. 
في بحر الش������مال، حيث يدخل كثير من احلقول دور الشيخوخة، انبثق 
حديثا نهج جديد لتحقيق ما ميكن حتقيقه من ذيل اإلنتاج وذلك باستعمال 
إح������دى الطريقت������ني املذكورتني أعاله وباألخص الطريق������ة »ب«. في أغلب 
احلاالت يكون حامل الترخيص شركة أو شركات كبرى تتصف كلها بتكلفة 
إدارية أعلى بكثير من الشركات املتوسطة احلجم، ما يعّجل بوصول احلقل 
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إل������ى نقطة اإلنتاج غير املرب������ح. ومما زاد زخم هذه النزعة أن الش������ركات 
الكبرى دخلت في فترة من االندماج معا كوس������يلة لتحاش������ي أزمة أس������عار 

الزيت املنخفضة في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات. 
أما عن الش������ركات التي كانت راغب������ة في أخذ زمام األمور في دور ذيل 
اإلنت������اج فهي عادة ش������ركات »نحيف������ة«، مبعنى أنها ال تس������تخدم كثيرا من 
املوظفني ولكنها بدال من ذلك تس������تخدم املقاولني حيثما استطاعت لتقليل 
تكاليف اإلدارة. ومن املعتاد أن تركز هذه الش������ركات في توجهها على تقنية 
حتسني اإلنتاج، زيادة نسبة االس������تخالص والتجديد في عمليات التشغيل 
بص������ورة تقلل م������ن التكلفة وحتافظ على حس������ن األداء. وفي حاالت أخرى 
ش������ملت الصفقة اجلمع بني ذيل اإلنتاج من جهة وحصص في اكتش������افات 
صغي������رة غير مطورة أو في حقول منتجة صغرى أو متوس������طة احلجم من 
جهة أخرى. هذا وما زالت هذه النزعة في دور التطور، حيث تسعى حكومتا 
النرويج واململكة املتحدة إلى تشجيع هذا االجتاه مبختلف الوسائل، مبا في 

ذلك النظر في تعديل الضرائب.
 

5 الفوائد االجتماعية  - 7
باإلضافة إلى الفوائد املباش������رة، كالعوائد، متنح عمليات النفط فوائد 

متعددة أخرى غير مباشرة للبلد املضيف ولشركات النفط.
وبالنسبة إلى البلد املضيف فمن املمكن أن تكون عمليات النفط محفزا 
للتطوير الصناعي، ولتشغيل األيدي العاملة، ولتطوير البنى التحتية، واملدن، 
ولتطوير الثقافة والبحث... إلخ. وبالطبع فإن مس������ؤولية تخطيط وتنسيق 
الفوائد املختلفة وحتقيقها بالتعاون مع املؤسس������ات احلكومية واألهلية مبا 
فيها شركات النفط تقع على عاتق السلطات احلكومية في البلد املضيف. 
كذلك في هذا املجال احلس������اس فللنرويج جتارب ودروس قد تكون مفيدة 

لبقية البلدان التي جتد نفسها في مثل هذا املوقف.
جتني ش������ركات النفط فوائد غير مباش������رة من عملي������ات النفط. ولعل 
من أهم هذه الفوائد توافر الفرص للش������ركات لتطوير قابلياتها، خصوصا 
إذا كان ذل������ك عن طريق جناحات باهرة في عمليات رائدة. وال يخفى على 
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القارئ أن ش������ركات النفط بصورة عامة والش������ركات املشغلة بينها بصورة 
خاص������ة حتتاج إلى تطوير وحتس������ني كفاءاته������ا التقني������ة واإلدارية، بحيث 
تتمكن بصورة مس������تمرة من حتسني قدرتها على املنافسة. وال شك في أن 
الطفرات التقنية التي حتققت في بحر الش������مال والبحر النرويجي تش������كل 
اليوم األس������اس املتني لعملي������ات التنقيب واإلنتاج في مناط������ق متعددة في 
العالم، وكانت بسبب مياهها العميقة تعتبر صعبة املنال حتى أواخر القرن 
املاضي. وهكذا فإن اخلبرة والكفاءة اللتني حازتهما الش������ركات العاملة في 
بحر الش������مال أصبحتا الي������وم مفتاحا لها لدخول مناطق جديدة شاس������عة 
ومش������جعة ملزيد من االكتشافات. كذلك فإن التطور الباهر الذي حتقق في 
مجال املسوح الزلزالية في بحر الشمال أصبح األساس الكتشاف كثير من 

التراكيب اجليولوجية وإنتاج مزيد من النفط في مختلف أنحاء العالم.
وتدل التجارب في النرويج على أنه من املمكن للس������لطات والش������ركات 
أن تتعاون فيما بينها لتعظيم الفوائد غير املباش������رة للطرفني. ويحتوي هذا 

الكتاب أمثلة متعددة لهذا التعاون الناجح، خصوصا في الفصل العاشر.
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في أي بل������د، تعتمد قدرة الس������لطات، 
فيما يخص التأثير في اجتاه وزْخم عمليات 
النفط، على ظ������روف البلد اخلاصة. وكما 
رأين������ا في الفصل الس������ادس فلق������د كانت 
النروي������ج، في ظ������روف مواتية ج������دا منذ 
بداية عمليات النفط مما س������اعدها على 
ممارسة س������لطة مباشرة وموفقة في إدارة 
مصادرها النفطية. في بقية البلدان حيث 
الظروف أقل سهولة منها في النرويج، إما 
لعدم توافر املصادر بالكثرة نفس������ها،  وإما 
لبعدها عن األس������واق العاملي������ة، وإما لعدم 
وج������ود األس������اس اإلداري أو الصناعي في 
البلد... إلخ، فإن درجة تأثير السلطات في 
مس������ار عمليات النفط قد تكون أقل نسبيا 

مما حققته النرويج.

8

معالم جوهرية
في النهج النرويجي 

»كان البلد حذرا من تصعيد 
أن  قب������ل  النف������ط  عملي������ات 
لتبني سياسة  املجال  يتس������ع 
واس������تراتيجي����ة مدروس������تني 

لقطاع النفط«
املؤلف
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ومبا أن الهدف من استعراض التجربة النرويجية هو بالضبط مساعدة 
البل������دان األخرى على تفهم النهج النرويجي، يجدر بنا إذن أن نحاول وضع 
النهج النرويجي في إطار دولي أوسع. وقبل أن نتمعن في اجلوانب املتعددة 
م������ن النه������ج النرويجي س������نحاول أن نعطي عرضا موج������زا جلوانب تخص 
سياس������ة النفط واجلهاز اإلداري لتنفيذها ف������ي الدول التي مازالت حتاول 
جذب الشركات لها للتنقيب عن النفط. واجلدير بالذكر هو أن هذه الدول 
تشكل األغلبية الكبرى بني الدول املهتمة بالنفط، وأغلبها متلهفة لالستفادة 

من جتارب النرويج.
لألسف ال يتسع املجال في هذا الكتاب لبحث أوجه الشبه واالختالف 
بني النرويج وبقية الدول الكبرى املصدرة للنفط، الس������يما أن أي مقارنة 
من ه������ذا النوع تقتضي كثيرا م������ن التفصيل. وبالطب������ع ال يعني هذا أن 
التجرب������ة النرويجية خالية من الفائدة بالنس������بة إلى بقية الدول الكبرى 

املصدرة للنفط. 
في هذا الفصل سنحاول أن نعطي فكرة موجزة عن أهم جوانب سياسة 
النفط النرويجية. بعدها، في الفصل التاس������ع، سنحاول أن نبحث جوانب 
مخت������ارة من النهج النرويج������ي تتعلق بتنظيم عملي������ات النفط ونقارنها مبا 
هو س������ائد في البلدان التي ال تزال تطم������ح إلى حتقيق بعض اإلنتاج داخل 
أراضيها. في كال الفصلني سيكون البحث مبوبا حتت عناوين تعكس املهام 
التي تؤديها السلطات احلكومية في إدارة النفط، وفي أقرب صورة ممكنة 
لتسلس������لها الزمني الطبيعي في مراحل عمليات النفط. هذا وسوف نعلق 
على التعاون البناء بني السلطات احلكومية والشركات في النهج النرويجي 

حيث يستحق هذا التعاون بعض التعليق اخلاص.
 

8-1 السيادة على املياه القارية
8-1-1 التجربة الدولية

من املعروف أن ش������ركات النفط بصورة عام������ة، والكبرى منها على 
األخص، تتحاش������ى قبول أي التزام ف������ي مناطق قريبة من احلدود، قبل 
أن تتف������ق البل������دان املعنية على حتديد احلدود بينه������ا. يترتب على هذا 
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أن األفضلي������ة األولى في التحضيرات بالنس������بة إلى البلدان التي تطمع 
في جذب ش������ركات النفط لها هو أن تس������عى إلى تس������وية أي نزاع حول 
حتديد احلدود مع الدول املجاورة. لألسف فإن هناك كثيرا من نزاعات 
احلدود بني دول مجاورة اس������تمرت س������نني، بل عق������ودا متعددة، وأدت 
إلى وقف عمليات التنقيب واإلنتاج. في أحس������ن احلاالت قد تس������تغرق 
املفاوضات حول حتديد احلدود زمنا طويال. وإذا ما فشلت املفاوضات 
فق������د حتال القضي������ة بكاملها أو النقاط موضع الن������زاع فقط إلى هيئة 
دولي������ة للتحكيم. لبعض الدول قد تكون عملية التحكيم بحد ذاتها غير 
مرغوب فيها بس������بب صعوبتها وكلفتها وحاجتها إلى كفاءات خاصة في 
القان������ون الدولي. ومما ق������د يزيد الطني بلة أن تكتش������ف إحدى الدول 
املتنازع������ة  النفط قرب املناطق موضع النزاع، مم������ا يجعل املفاوضات 

والتسوية أصعب بكثير.
 

8-1-2 جتربة النرويج
كما س������بق ذكره في الفص������ل األول، كانت هناك عدة أس������باب الهتمام 
النروي������ج باملباحثات التي أدت في النهاية إل������ى اتفاقية جنيف في 1958. 
ويجدر بالذكر هنا أن هذه األس������باب  كانت على األكثر مرتكزة على حماية 
مصال������ح البلد في قطاعي صيد األس������ماك واملالحة البحرية من أي تأثير 
س������لبي قد ينتج م������ن حقوق الدول الس������احلية في إدارة عملي������ات التنقيب 
واإلنت������اج للمعادن على قعر البحر في املياه اإلقليمية. وبعد أن صادق كثير 
من الدول على اتفاقية جني������ف، وعقب االهتمام الكبير الذي أبدته الكثير 
من ش������ركات النفط الكبرى للتنقيب في بحر الشمال حتول اهتمام النرويج 
إلى ضمان حصتها الش������رعية من بحر الش������مال في املفاوضات مع الدول 

املجاورة، الدمنارك واململكة املتحدة. 
عن طريق متابعتها للمناقش������ات الطويل������ة التي مهدت الطريق التفاقية 
جنيف، متكنت النرويج من احلصول على تفهم عميق لالتفاقية ولألس������س 
املختلف������ة الت������ي وضعتها االتفاقي������ة لتحديد احلدود الفاصل������ة بني الدول 
الساحلية املجاورة. في مفاوضاتها مع الدمنارك واململكة املتحدة استفادت 
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النرويج من تفهمها لبنود اتفاقية جنيف في تفنيد وإسناد موقفها ملصلحة 
قاعدة اخلط األوس������ط. وبالطبع كان حلسن العالقات بني الدول املجاورة 

أثر كبير في جناح املفاوضات.
في البداية خشيت النرويج أن تكون مفاوضات احلدود مع جيرانها طويلة 
وصعبة. مع هذا، وكما س������بق ذكره حتت الفق������رة 1-1-2، متت املفاوضات 
مع كل من اململكة املتحدة والدمنارك على التوالي من دون صعوبة تس������تحق 
الذكر، وفي وقت قصير نس������بيا. وباإلضافة إلى عالقات حسن اجلوار التي 
متتع������ت بها هذه الدول الثالث ميكن الق������ول إن الثالث، كل على حدة، كانوا 
يتطلع������ون إل������ى بداية التنقيب عن النفط في بلدهم في أس������رع وقت ممكن. 
وقد يكون هذا أحد األس������باب التي دفعتهم إل������ى تعجيل جهودهم في إمتام 
املفاوضات. ومما س������اعد على جناح املفاوضات ه������و أنها متت قبل أن يبدأ 
أي األطراف بحفر آبار تنقيبية. لهذا السبب لم يكن هناك أي دليل ملموس 
يحث أي بلد على وضع احلدود في موضع يضمن مسبقا وجود النفط داخل 
حدوده. من وجهة نظر التاريخ فإنه من حس������ن حظ النرويج أنها س������عت إلى 
تس������وية مس������ألة احلدود البحرية في وقت مبكر قبل البدء مبنح االمتيازات، 

وهكذا متكنت من حتاشي املناورات والتكتيك في مسار املفاوضات. 
لألس������ف فإن جتربة النرويج فيما يتعلق بتس������وية حدودها البحرية مع 
روس������يا )االحتاد السوفييتي س������ابقا( لم يكن موفقا بالدرجة نفسها. فعلى 
الرغم من جوالت متع������ددة من املفاوضات منذ أوائل الثمانينيات، لم ينجح 
الطرفان ف������ي االتفاق على احل������دود التي تفصل مناطق س������يادتيهما فيما 
يسمى ببحر بارنت شماال، وبالطبع فإن األهمية االستراتيجية لهذا البحر، 
باعتباره املنفذ البحري الوحيد لروسيا شماال هو أهم األسباب التي عقدت 
وتعقد املفاوضات. إضافة إلى هذا فإن اكتش������اف الغاز من قبل روسيا في 
منطقة تق������ارب املناطق موضع النزاع زاد من القيم������ة التجارية التي يتنازع 

عليها الطرفان. 
يب������دو أن هناك درس������ني مهمني من التجرب������ة النرويجية فيما يتعلق 
بتس������وية حدود الهيمنة السياس������ية للبلد. األول هو ضرورة اإلسراع في 
املفاوضات لتس������وية احلدود قب������ل أن تبدأ جوالت التراخيص، وعلى أي 
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حال قبل البدء بعمليات احلفر. والدرس الثاني هو أن عملية املفاوضات 
وحل مش������اكل تس������وية احلدود يتطلبان تفهما عميقا للقانون الدولي في 

هذا املجال. 

8-2 التشريع
8-2-1 التجربة الدولية

قب������ل الدخول في أي بلد، تفضل ش������ركات النفط، وخاصة الش������ركات 
الكب������رى، أن يتوافر في البلد قانون للنفط تدون فيه اخلطوط الرئيس������ية 
لسياسة البلد في قطاع النفط. وبصورة خاصة تفضل الشركات في بداية 
عمليات النفط أن تتوافر في البلد سياسة للتراخيص وللشروط الضرائبية 

مدونة في قانون مبرم من قبل السلطات العليا في البلد. 
م������ع هذا فإن عملية س������ن القوانني في أغلب بل������دان النفط هي عملية 
تتطلب الكثير من اجلهد والوقت، وخاصة في البلدان الدميوقراطية، حيث 
يس������تغرق س������ن قانون للنفط مدة تقارب خمس س������نوات. لهذا السبب قد 
يكون من األفضل في بداية عمليات النفط أن يتحاشى البلد سن القوانني 
الش������املة وأن يكتفي مبا هو ضروري ملرحلة االكتشاف والتطوير واإلنتاج. 
وجتدر اإلش������ارة إلى أن تفهم البلد الحتياجاته القانونية يعتمد كثيرا على 
كس������ب بعض التجربة مما يدعو إلى التريث في سن القوانني الشاملة حتى 

ذلك احلني.
في أكثر البلدان تلجأ السلطات إلى إصدار نظم لتكملة نصوص القوانني 
واملراس������يم اجلمهورية أو امللكية وفق نظام الدولة. وفي بعض احلاالت قد 
حتتاج تلك النظم إلى إرش������ادات خاصة، لتس������اعد الشركات املشغلة فيما 

يتعلق بتطبيقها في عمليات النفط. 
مهما اتس������ع التشريع في تفصيله ملتطلبات السلطات فإنه من الطبيعي 
أن تك������ون هناك نقاط ال يغطيها التش������ريع بالتفصيل املطلوب، أو قد تكون 
غير مذكورة على اإلطالق. لهذا الس������بب فإن االتصال املباشر واملفتوح بني 
الشركات املشغلة والسلطات احلكومية ضروري لتوضيح مثل هذه النقاط 

التي قد تؤدي إلى أوامر إدارية. 

8 (241-320).indd   245 10/31/11   11:03 AM



النموذج النرويجي

246

حت������ت الظروف التي تس������ود العالم اليوم جند الش������ركات متحفظة في 
اختيارها للبلدان التي ترغب في استثمار أموالها فيها في فترة التنقيب.لهذا 
السبب فإن على البلدان التي ترغب في جذب الشركات لتولي التنقيب في 
أراضيها أن تنظر بجد في ضرورة سن قانون يغطي أهم املبادئ األساسية 
لسياس������ة النفط في مرحلتي التنقيب واإلنتاج. ومن اجلدير بالذكر هنا أن 
ش������ركات النفط تتوقع أن جتد في القانون أساس������ا راسخا يساعدها على 
تقييم اقتصاديات مش������اريعها النفطية وتقدير عنصر املخاطرة الذي يحف 

هذه املشاريع حتت األطر التشريعية والظروف األخرى في البلد.
فيم������ا يخص معايير الس������المة والصحة وحماية البيئة املس������تعملة في 
قوان������ني النفط فإنها في أكثر البلدان إما مش������ابهة وإما مطابقة لتلك التي 
تس������تعملها صناعة النفط الدولية. لهذا الس������بب فإنه م������ن املمكن تأجيل 
التش������ريعات التفصيلية خاصة فيما يتعلق بفت������رة التطوير واإلنتاج إلى ما 

بعد أن تُكتَشف كميات جتارية من النفط.
 

8-2-2 جتربة النرويج
يعتبر النهج النرويجي مثاال جيدا لدولة جنحت في حتاش������ي التش������ريع 
الش������امل في بداية عمليات النفط. فكما س������بق ذكره أعاله اكتفى القانون 
األول للنفط الذي شرع في العام 1963 بإعالن هيمنة النرويج على ساحلها 
الق������اري. وبالنظر إلى عدم وجود أي س������وابق للتعدين على قاع البحر كان 
إعالن القانون حول حق النرويج في منح االمتيازات للتنقيب واالس������تخراج 
لش������ركات النفط ضروريا كأس������اس قانوني للعمليات الالحقة في الساحل 

القاري النرويجي منذ 1995 فما بعد. 
وهك������ذا كان منح االمتي������ازات حتت دورة التراخي������ص األولى في العام 
1965 مبنيا على املرس������وم امللكي لعام 1965، والذي كان أكثر تفصيال من 
قانون النفط 1965. ومن اجلدير بالذكر هنا أن الوزن القانوني للمرس������وم 
امللكي في النرويج يعتبر عاليا جدا، مما جعل الشركات تعترف به كأساس 
لتقدمي طلباتها. كذلك فإن س������معة النروي������ج كبلد دميوقراطي عريق امتاز 
ملدة طويلة بسيادة القانون ساعد، من دون شك، على إقناع شركات النفط 

8 (241-320).indd   246 10/31/11   11:03 AM



معالم جوهرية في النهج النرويجي 

247

مبتانة األس������اس القانوني ملنح االمتيازات. على أي حال  كانت الش������ركات 
متحمس������ة للحصول على مدخل ملا كانوا يعتبرونه حوضا مش������عا الكتشاف 
حقول كبرى للنفط. ولقد كانوا في الوقت نفسه متيقنني من أن أي إصرار 
منهم على تشريع قانون مفصل سوف يؤدي في النهاية إلى تأخير لن يكون 

من مصلحتهم في حتقيق اكتشافات كبرى في أسرع وقت.
كم������ا رأينا في اجل������زء األول، لقد متكنت النرويج م������ن إدارة مصادرها 
النفطي������ة املتزاي������دة ملدة 20 عاما قبل أن يَُس������ن أول قانون ش������امل للنفط 
في الع������ام 1985. طوال هذه احلقبة الزمنية متكن������ت النرويج من تغطية 
احتياجاتها للتش������ريع وفق احلاجة بواس������طة إرادات ملكية تغطي مختلف 
املب������ادئ األساس������ية أو املتطلبات املنظمة ملختل������ف العمليات اجلديدة على 

الساحل القاري النرويجي. 
في الوقت الذي ُش������رع فيه قانون النفط في 1985، كانت الس������لطات 
النرويجية، وباخلصوص مديرية النفط النرويجية )NPD(، قد اكتس������بت 
جت������ارب ثمين������ة في مه������ام التعقيب واملراقب������ة. كذلك كان جن������اح التجربة 
النرويجية في حتقيق تعاون بناء بني الس������لطات وش������ركات النفط عنصرا 
مهما في بلورة املبادئ التي كونت األس������اس لقانون 1985. وقد اتضح في 
الوقت نفس������ه أن هذا التعاون بالذات ساعد على حتاشي عنصر املجابهة، 

ومن ثم على تقليل عدد التعديالت القانونية الضرورية.
هذا ولقد مت تعديل قانون 1985 مرة واحدة فقط، وذلك في العام 1996. 

ومن أجل مراجعة أهم التعديالت راجع القسم 4-6 من اجلزء األول.

8-3 العقود النموذجية
8-3-1 التجربة الدولية

من أجل تيس������ير املفاوضات مع ش������ركات النفط أصبح من املعتاد ألي 
بل������د مضيف أن يحضر عقدا منوذجيا يحتوي على كل املبادئ والش������روط 
التي يري������د البلد أن يحتفظ بها في العقد.ال يعن������ي هذا بالطبع أن العقد 
النموذجي س������يكون وثيقة منفردة تعبر فقط عن وجهة نظر البلد املضيف. 
من املعتاد أن يرس������ل البلد املضيف العقد النموذج������ي مع الوثائق األخرى 

8 (241-320).indd   247 10/31/11   11:03 AM



النموذج النرويجي

248

عند دعوة الش������ركات إلى تقدمي طلباتها للدخ������ول في جوالت التراخيص. 
لهذا السبب يجب اعتبار العقد النموذجي كوسيلة لتسويق االهتمام بالبلد. 
مبدئي������ا يجب اعتبار العق������د النموذجي كوثيقة تُ������وازُن بدقة بني متطلبات 
البلد األساس������ية والشرعية من جهة واس������تعداده ملكافأة املستثمر بصورة 
عادل������ة ومنصفة من اجلهة األخرى. كذل������ك يجب أن مييز العقد بدقة بني 
م������ا هو مفتوح للمفاوضة وما هو غير قابل للمفاوضة. من املعتاد أن ترفق 
التش������ريعات القائمة، ومن ضمن ذلك التش������ريعات الضرائبية، مع الوثائق 
املرس������لة مع الدعوة للشركات. بهذه الطريقة ميكن تذكير الشركات بأن ما 
هو مدون في التش������ريع غير قابل للمفاوضة على اإلطالق بينما النصوص 
الواردة في العقد النموذجي قابلة للمفاوضة إلى حد ما وبش������رط أن تكون 

هناك مبررات مقنعة لتعديلها.
ن������وع العقد النموذجي يعتمد على النظام الضرائبي املش������رع في البلد. 
هنالك توجهان مختلفان، إما على ش������كل امتياز كما هي احلال في النرويج 
أو على شكل عقود كما هو سائد اليوم في أغلب البلدان. هناك أيضا عدة 
أنواع من العقود، منها عقود الشراكة املتبادلة )وتنقسم إلى قسمني: شراكة 
متحدة وشراكة غير متحدة( وعقود مقاسمة اإلنتاج وعقود اخلدمة وعقود 

إعادة الشراء. أدناه عرض قصير ألهم ميزات هذه العقود.

عقد االمتياز
كما يدل االس������م يرتكز العقد على مبدأ االمتياز الذي كان سائدا طوال 
النصف األول من القرن العش������رين، وال������ذي يضمن ملن يتمتع باالمتياز حق 
القيام بعمليات التنقيب واإلنت������اج مقابل دفع اإلتاوة وضريبة الدخل ملالك 
األرض. وباس������تثناء كمي������ات النفط الت������ي يدفعها صاح������ب االمتياز كإتاوة 
للمالك تعود ملكية النفط لصاحب االمتياز مبجرد استخراجها إلى سطح 
األرض. ويعن������ي هذا أنه من حق صاحب االمتياز أن يبيع الزيت والغاز ملن 
يرغب وكيفما يش������اء، غير أنه ملزم بدفع الضرائب حلكومة البلد املضيف 
على أس������اس متفق بني الطرفني في العقد لتحديد س������عر الزيت والغاز في 
أي فترة من الزمن. واملعتاد في هذا املجال أن يكون س������عر الزيت مربوطا 
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باألس������عار الدولية بينما يحدد سعر الغاز مبوجب األسعار املتفق عليها في 
العقد مع املشتري، والتي هي بدورها مرتبطة بأسعار السوق احمللية أن لم 

يكن هناك مجال مضمون لبيع الغاز في سوق مفتوح.
ومن املعت������اد أن يرتكز عقد االمتياز على تنظي������م ضرائبي خاص بالنفط 
يفّصل في أغلب األحيان في قانون خاص أو في مرسوم جمهوري أو ملكي. 

عقود الشراكة
تنقسم عقود الشراكة إلى صنفني: الشراكة املتحدة والشراكة غير املتحدة.

في حالة الش������راكة املتحدة يش������كل كل من البلد املضيف )أو الش������ركة 
الوطنية في البلد( وشركة النفط الدولية شركة متحدة، حيث ميلك كل من 
الش������ريكني نس������بة متفقا عليها ومحددة في بنود الشراكة والتي هي غالبا 
بنس������بة 50 في املائة لكل من الطرفني. بغض النظر عن نس������بة املشاركة، 
تقوم شركة النفط الدولية بتحمل جميع تكاليف التنقيب على أمل أن تقوم 
باكتش������اف ميكنها من استرجاع تكاليف التنقيب والتطوير من دخل اإلنتاج 
بعد إمتام تطوير احلقل. وحتى في حالة تساوي عدد األسهم وتساوي عدد 
األصوات في الش������راكة املتحدة فإن للش������ركة الدولية، من الناحية العملية 
والتقني������ة باألخص، اليد العليا في الق������رارات التي تتخذ في فترة التنقيب 
بحك������م كونها الطرف اخلبير من جهة والط������رف املجازف ماليا من اجلهة 
األخ������رى. ومن اجلدير بالذكر هنا أن مفهوم الش������راكة املتحدة ال يفس������ح 
 ،)sole risk( ف������ي املجال ألي من الطرفني للقيام بأعمال تنقيبية منفردة
مما يعني أن على الطرفني االتفاق على ما يش������كل اكتش������افا جتاريا وعلى 
وس������يلة تطوير احلق������ل. وبحكم احتمال وجود تباي������ن ملحوظ في املصالح 
واأله������داف ب������ني الطرفني فإنه من الس������هل تفهم اجل������دل واخلالفات بني 

الطرفني بخصوص هذا املوضوع. 
أما في حالة الش������راكة غير املتحدة فيعني هذا النوع من املش������اركة أن 
احلكومة والش������ركة الدولية ال يقومان بتش������كيل شركة متحدة بينهما متثل 
د  كيان������ا قانونيا منف������ردا. مع هذا يدخ������ل الطرفان في تع������اون وثيق حتدَّ
تفاصيلَه في عقد املش������اركة بينهما. وتكون ُملكية النفط املنتج هنا منفردة، 
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لكل ش������ريك مبوجب حصته، وليست مش������تركة ومتحدة كما هي احلال في 
الش������راكة املتحدة. وعليه فإن لكل شريك حق التصرف بحصته من النفط 
املنتج كما يش������اء. ومن وجهة نظر الش������ركات األمريكية فإن للمشاركة غير 
املتحدة فوائدها الواضحة بس������بب أحكام التنظيم الضرائبي في الواليات 
املتحدة التي متنح الش������ركات حق خصم واس������تهالك التكاليف بش������رط أن 

تثبت الشركة ُملكيتها للنفط. 
مبوجب أحكام املش������اركة غير املتحدة، يُعهد دور التش������غيل لشركة غير 
ربحي������ة وعليه فهي غير خاضع������ة لدفع الضرائب. وألن الش������ركة الدولية 
تتحمل كل تكاليف التنقيب، تعمل الشركة التشغيلية نيابة عنها طوال فترة 
التنقيب، بينما تقوم بأعمال التطوير واإلنتاج نيابة عن الش������ريكني، وتتسلم 

التمويل من كل منهما وفق حصته. 

عقد مشاركة اإلنتاج
ق������د يكون هذا العقد من أكثر العقود ت������داوال على الصعيد الدولي. واملبدأ 
األساسي لهذا العقد هو أن استرجاع التكاليف، ومن ثم مقاسمة األرباح املترتبة 
ر  على اإلنتاج يحصالن عن طريق تخصيص نسب معينة من النفط املنتج واملوفَّ

لكل من احلكومة وحاملي الترخيص يُتفق عليها عند توقيع العقد. 
بهدف التوضيح يقس������م النفط املنتج مبوجب عقد مشاركة اإلنتاج إلى 

األجزاء التالية:
> جزء صغير من اإلنتاج يستعمله املشغل في عملية التشغيل ذاتها. 

> نس������بة - عادة صغيرة - من اإلنتاج تخص������ص لإلتاوة )أو ما يدعى 
أحيانا ضريبة اإلنتاج( تتس������لمها احلكومة وتتصرف بها كما تش������اء 

ومبوجب أحكام العقد. ما يتبقى من اإلنتاج يقسم كما يلي:
> نس������بة معينة مم������ا يتبّقى من اإلنتاج تخصص الس������ترجاع التكاليف 
)نف������ط التكلفة(، وتعط������ى حلامل الترخيص لتمكنه من اس������ترجاع 
تكاليف رأس املال وتكاليف التش������غيل. ومن املعتاد أن يحتوي العقد 
على جدول لتقليل نس������بة نفط التكلفة م������ن اإلنتاج الكلي في حالة 
ارتفاع األخير فوق مس������تويات معين������ة محددة في اجلدول. ومبا أن 
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الغرض من نفط التكلفة هو اس������ترجاع التكاليف فال بد من وجود 
بنود في العقد تعني طريقة التوصل إلى سعر النفط الذي يستعمل 

لهذا الغرض في أي حني. 
> ما يتبقى من النفط يطلق عليه اصطالح »نفط الربح«. ويقس������م هذا 
اجلزء إلى قسمني. قسم تتس������لمه احلكومة وقسم آخر يذهب إلى 
حامل الترخيص كوس������يلة ملكافأته على جهوده في حتقيق الفائدة، 
وعلى حتمل املجازفة في عمليات النفط. وفي أغلب احلاالت يحتوي 
العق������د على بنود تؤدي إلى تقليل نس������بة الربح حلامل التصريح مع 
مرور الزمن، بحيث ال تزيد نس������بة الربح املتراكم على نسبة معقولة 
بالقياس إل������ى عنصر املجازفة املتوقعة وق������ت التوقيع على العقد. 
وتقلَّل نسبة ربح حامل التصريح إما نتيجة لزيادة في مجمل اإلنتاج، 
وإما نتيجة لزيادة مجمل الواردات، وإما نتيجة لعامل ميثل تصاعدا 

في الربح الصافي حلامل الترخيص.
باإلضاف������ة إلى مقاس������مة اإلنتاج كم������ا ورد أعاله، يترت������ب على حامل 
الترخي������ص، بناء على أحد بنود العقد، أن يدفع ضريبة الدخل على األرباح 
التي يحققها نتيجة لعمليات النفط التي يقوم بها. وهكذا يتكون ريع النفط 
بالنس������بة إل������ى حكومة البلد من اإلت������اوة، حصة احلكومة م������ن نفط الربح 

وضريبة الدخل التي يدفعها حاملو الترخيص. 
وتس������تطيع احلكومة بالطبع أن تختار تس������لم اإلتاوة وحصتها من نفط 
الربح عينا وتتصرف بالنفط كما تشاء. غير أنها في الوقت نفسه تستطيع، 
إن فضلت ذلك، أن تترك عملية التس������ويق والبيع حلامل الترخيص مبوجب 

شروط يتفق عليها الطرفان عند توقيع العقد. 
ميك������ن القول إن عقد مش������اركة اإلنتاج هو العقد املفضل بني ش������ركات 
النفط. ويرجع س������بب هذا التفضيل ف������ي أكثر احلاالت إلى أن العقد يوفر 
للش������ركة حرية التصرف في حصتها املش������روعة من النفط. ويعني هذا أن 
للش������ركة كل احلق في تس������ويق النفط وبيعه في األس������واق الدولية من دون 
التقيد بالس������وق احمللية التي هي في أغلب األحيان عرضة لعدم االستقرار 
السياس������ي والنقدي. ولعل أهم أس������باب تفضيل عقد مش������اركة اإلنتاج من 
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قبل الش������ركات هو أنها جنح������ت في إقناع البنوك وبي������وت املال بأن العقد 
مينح الشركات - ضمنيا إن لم يكن حرفيا - ُملكية حلصتها املشروعة من 
النفط. ونتيجة لهذا النجاح أصبح من املمكن اس������تعمال حصة الشركة من 
النفط مبوجب عقد مشاركة اإلنتاج كضمان لالستعارة من البنوك أو على 

األقل كوسيلة لرفع قيمة أسهم الشركة في األسواق املالية.
يب������دو من التجارب الدولية أن عقد مش������اركة اإلنتاج كان، في العقدين 
املاضيني، مفضال كوس������يلة للتوصل إلى اتفاقية جتارية بني البلد املضيف 
وشركات النفط في احلاالت التي يكون فيها الزيت هو املنتج األساسي. أما 
احلاالت األخرى التي يرجح فيها وجود الغاز الطبيعي على وجود الزيت فال 
بد من حتوير بع������ض املعالم املهمة في العقد لكي تالئم اقتصاديات الغاز. 
فكما هو معروف ليس������ت هناك سوق دولية للغاز. لذلك يصعب حتديد أي 
س������عر للغاز قبل أن يتم االتفاق مع املشتري على شروط البيع. من اجلانب 
اآلخر ال ميكن التوصل إلى ش������روط البيع إال بع������د إمتام التنقيب وحتديد 
املزي������د من خ������واص احلقل عن طريق احلفر التحديدي لالكتش������اف. ومبا 
أن عقد مش������اركة اإلنتاج يوقع عادة قبل أن يحصل االكتش������اف فإن عنصر 
املجازفة في تقدير س������عر الغاز كأساس حلساب اقتصاديات الرقعة املعنية 
أكثر بكثير من ذلك الذي يرافق تقدير أسعار الزيت. من اجلانب اآلخر فإنه 
من املفضل من أجل تعظيم س������عر الغاز أن يتم بيع الغاز الطبيعي كصفقة 
واحدة للمشتري. غير أن هذا ال مينع أيا من حاملي الترخيص من اإلصرار 
على بيع حصته بصورة منفردة عن البقية. لهذه األسباب املتعددة ال بد من 
حتوير عقد مش������اركة اإلنتاج بعض الشيء الستيعاب الفروق اجلذرية بني 

تسويق الغاز والزيت واجلهود الالزمة للتنبؤ بأسعارهما في املستقبل.
ومب������ا أن عقد مش������اركة اإلنتاج في طبيعته ميث������ل اتفاقا بني احلكومة 
وحامل الترخيص حول مش������اركة املنفعة بينهم������ا، فإنه يتناول كل اجلوانب 
املالي������ة فيما عدا م������ا يتعلق بالضريبة التي يدفعه������ا حامل الترخيص على 
الربح الذي يحققه عن طريق بيع حصته من النفط. والس������بب في ذلك أن 
هذا اجلانب من حصة احلكومة يغطى في التشريعات الضريبية العامة أو 

في تشريع خاص للنفط.
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 عقد اخلدمة
من املعتاد أن تدخل الشركة الوطنية )أو الوزارة مباشرة( في هذا النوع 
من العقد مع ش������ركة نفط دولية )مقاول( عندما ترغب في االس������تناد إلى 
خب������رة أو قدرة إضافية من أجل القيام بأعم������ال التطوير واإلنتاج. ويتعهد 
املق������اول حتت هذا العقد بتقدمي خدمات معينة خالل مدد محددة ومقابل 
أج������ور ومكافآت مثبت������ة في العقد. ومن املعتاد أن تش������مل اخلدمات أربعة 
أن������واع وهي: تقنية ومالي������ة وإدارية وجتارية. كما تش������مل اخلدمات غالبا 
أط������وار التنقيب والتحديد والتطوير واإلنتاج، وفي بعض األحيان حتى طور 

التسويق والبيع.
ويتحم������ل املقاول عادة مجازفة التنقيب من دون أي ضمان الس������ترجاع 
النفقات، إال في حالة اكتش������اف جتاري ميكنه من استرجاع النفقات، غالبا 
م������ن دون أي ربح إضافي عل������ى املبلغ. كذلك يس������ترجع املقاول عن طريق 
اإلنتاج الذي يحقق من االكتشاف نفقات التطوير واإلنتاج إضافة إلى نسب 
أرب������اح يتفق عليها في العقد. فيما يخص طريقة الدفع فإما أن تكون نقدا 
من الش������ركة الوطنية أو احلكومة، وإما أن تك������ون بصورة حصة عينية من 

النفط املنتج. 
من أهم فوائد عقد اخلدمة بالنسبة إلى الشركة الوطنية أو احلكومة 
ه������و أنها تس������مح للبلد باالحتفاظ الت������ام مُبلكية النف������ط املنتج ومعدات 
اإلنتاج. كذلك حتتفظ الشركة الوطنية أو الوزارة، بصفتها كمالك للنفط 
واملع������دات، بكل الصالحي������ات اإلدارية واملالية والتش������غيلية... إلخ. غير 
أنه من احملتمل أن يكس������ب املق������اول بعض الصالحيات في فترة التنقيب 
والتطوير ميارس������ها عن طريق جلان مش������تركة مع الش������ركة الوطنية أو 
الوزارة. ومن املعتاد في أكثر عقود اخلدمة أن تسترجع الشركة الوطنية 
كل احلقوق والصالحيات في فترة ال تزيد عادة عن خمس س������نوات بعد 

بداية اإلنتاج التجاري.
ش������هدت الس������نني األخيرة تط������ورات ملحوظة في بع������ض جوانب عقد 
اخلدمة. ومن جملة التحويرات املهمة هو ما يطلق عليه اس������م عقد خدمة 
املجازف������ة. مبوجب هذا العقد يتحمل املقاول مجازفات معترفا بها من قبل 
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الطرفني بخصوص تطوير بعض االكتش������افات، أو القيام بتنقيب ذي صلة 
باالكتشاف أو اإلنتاج القائم. مقابل حتّمل هذه العناصر املختلفة للمجازفة 

مينح املقاول مبوجب العقد مكافأة معقولة تتناغم مع عنصر املجازفة.
في حالة عقد إعادة الش������راء يق������وم املقاول بتطوير حقل معني متحمال 
املجازفة املرتبطة باالس������تثمار في احلقل مقابل تسلم ربح )في شكل معدل 
عائدات( يتناسب مع حجم االستثمار. ويسترجع املقاول كل نفقاته والربح 
املترتب على االس������تثمار على ش������كل حصة من النف������ط املنتج. غير أنه من 
املتوقع أن يس������لم املقاول كل األعمال التش������غيلية للش������ركة الوطنية مبجرد 
إمت������ام عملي������ات التطوير، أو بع������د مدة من تاريخ إمتامه������ا حتدد بعد ذلك 
مبوج������ب العقد. ومن اجلدير بالذكر هن������ا أن احلافز الوحيد الذي يعوض 
املقاول عن حتمله عنصر املجازفة هو منح املقاول اخليار في شراء أحجام 

من النفط محددة في العقد.

8 - 3 - 2 التجربة النرويجية
كما سبق ذكره في القسم 8-4 أعاله، فلقد قررت النرويج منذ البداية 
أن يخضع قطاع النفط لنفس النظام الضرائبي الذي كان مستعمال للقطاع 
الصناع������ي بصورة عامة، م������ع بعض التعديالت حي������ث يقتضي األمر ذلك 
فيما يخص طريقة التطبيق. لذلك لم يكن هناك أي س������بب يحمل النرويج 
على دراسة وتقييم عقد مش������اركة اإلنتاج كوسيلة للمفاوضة بني احلكومة 
والش������ركات التي قدمت الطلب لالشتراك في دورة التراخيص األولى عام 
1965. في ذلك احلني كان عقد مش������اركة اإلنتاج مازال في دور النش������وء. 
يتضح من كل هذا أن خبرة النرويج وجتربتها فيما يتعلق بعقد املشاركة تكاد 
تكون محصورة بتجارب الش������ركات النرويجية التي وجدت نفسها مضطرة 
إلى دراسة العقد في أثناء محاوالتها للحصول على عقود خارج النرويج من 
الثمانينيات فصاعدا. ومن حس������ن حظ النرويج، لم جتد الشركات الدولية 
أي س������بب للضغط على النرويج الستعمال عقد مشاركة اإلنتاج، خاصة أن 
الش������ركات كانت في الواقع راضية جدا الختيار النرويج نظام االمتياز كما 

سبق ذكره أعاله.
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كل التراخي������ص التي منحت ف������ي دورة التراخيص األولى العام 1965 
كانت على ش������كل امتي������ازات. ومبا أن عددا كبي������را )78 رقعة( من الرقع 
منح في هذه الدورة كان من املمكن ترضية كل الشركات، على الرغم من 
أن بعض الرقع منحت لش������ركة واحدة فقط. غير أن األمور تغيرت كثيرا 
في ال������دورة الثانية )1969 - 1971( عندما أصرت احلكومة النرويجية 
على مبدأ املشاركة احلكومية كمستثمر في عمليات النفط. ومن اجلدير 
بالذك������ر أن ه������ذا التط������ور كان مزامنا حملاوالت بل������دان منظمة أوبك في 
االجتاه نفس������ه. ومن األمور التي كان������ت موضعا للنقاش احلاد في الدورة 
الثانية هو شكل املشاركة بني احلكومة والشركات. من جملة احللول التي 
 (Joint Venture) بحثت في ذلك احلني كان بالطبع تكوين ش������ركة متحدة
بني الش������ركة واحلكومة. وكما سبق ذكره أعاله فلقد أدت املفاوضات إلى 

حلول متعددة األشكال. 
كنتيجة لسياس������ة التحفظ في منح التراخيص بعد اكتشاف أكوفيكس 
انخف������ض عدد الرقع بصورة جذرية في اجلوالت الالحقة للدورة األولى. 
وم������ن أجل ترضي������ة أكبر عدد ممكن من الش������ركات جنحت احلكومة إلى 
من������ح الرقع������ة املنفردة إلى عدد من الش������ركات تختارها ال������وزارة من بني 
الش������ركات التي قدمت الطلب للحصول على الرقع������ة املعينة. وبناء على 
رغبة الشركات توصلت احلكومة إلى أن الشكل احملبذ للتعاون هو تكوين 
ش������راكة غير متحدة بني حاملي الترخيص في الرقعة. وهكذا مت تصميم 
العق������د النموذجي الذي تس������تخدمه الس������لطات النرويجية على أس������اس 

املشاركة غير املتحدة.

8 الشروط الضرائبية  - 4
8 - 7 - 1 التجربة الدولية

من أهم الشروط التي يتعني على الدولة املضيفة توضيحها للراغبني في 
االس������تثمار في قطاع النفط هي، بال شك، الشروط التي تتعلق بالضرائب 
التي تخضع لها عمليات النفط. ومن املعتاد أن تكون هذه الشروط مدرجة 
إما في تشريع النفط بالذات أو في تشريعات ضرائبية بحتة. غير أنه في 
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كثير من البلدان تعتمد الس������لطات كليا على عقد منوذجي ملشاركة اإلنتاج 
)راج������ع الفق������رة 8 - 3 - 1 أع������اله( إما كبديل للتش������ريعات الضرائبية أو 

كتكملة لها. 

توفير الربح للمستثمرين
الغاية الرئيس������ية م������ن التش������ريع الضرائبي هي ليس������ت توفير الدخل 
للس������لطات احلكومية فقط، بل في الوقت نفسه تنظيم العالقة الضرائبية 
بني الس������لطات احلكومية واملس������تثمرين مهما كان ن������وع العقد. من الناحية 

املبدئية تنظم التشريعات الضرائبية أربع مصالح جوهرية وهي:
1 - تضمن للمستثمر استرجاع األموال املستثمرة من الدخل الناجت عن 

العمليات، إضافة إلى ربح معقول يتناسب مع عنصر املجازفة.
2 - تع������وِّض احلكومة عن اس������تنفاد املصادر النفطي������ة النافذة )التي ال 

ميكن استرجاعها( بواسطة اإلتاوة. 
3 - حت������دد كيفية تقس������يم األرباح الناجمة ع������ن العمليات بني احلكومة 

واملستثمرين.
4 - حت������دد األنواع املختلفة من الضرائب والرس������وم التي يجب أن تدفع 
من قبل املستثمر أو املقاولني الذين يستعملهم في عمليات النفط.

كم������ا س������بق ذكره ف������ي الفق������رات 5 - 2 - 3 و5 - 3 - 1 أعاله فإنه من 
احملبذ ألي بلد أن يجذب شركات النفط للعمل في أراضيه، وذلك لالستفادة 
من خبرتهم وإدارتهم التشغيلية املتقنة التي تساعد على رفع مستوى الكفاءة 
في عمليات النفط. كذلك يس������تفيد البلد كثي������را من رؤوس األموال املتوافرة 
لدى ش������ركات النفط ومن قدرتها على القيام مبشاريع يعتبرها البلد محفوفة 
باملجازفة. غير أنه من الضروري في هذا الصدد أن نتذكر من وجود منافسة 
ح������ادة داخل الش������ركات وفروعها املختلفة بني مش������اريع مختلفة تتنافس معا 
للحصول على رأس امل������ال والكفاءات التقنية واإلدارية الالزمة. بصورة عامة 
تلجأ الش������ركات الكبرى إلى تفضيل املش������اريع وف������ق قابليتها على خلق أرباح 
أعلى بالنس������بة إلى األموال املستثمرة. وعليه فمن احملتمل أن معظم األموال 

املتوافرة في البلدان أو املشاريع التي حتقق أكبر النسب في األرباح.
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ف������ي تصميم النظام الضرائبي ال بد للبلد إذن من أن يوازن بحذر بني 
تش������جيع املس������تثمرين على االس������تثمار في البلد من جهة وتعظيم الدخل 
للس������لطات احلكومية من اجلهة األخرى. وال بد من اإلش������ارة هنا إلى أن 
الفوائ������د التي يجنيها البلد من االس������تثمارات في قطاع النفط ال تنحصر 
بالفوائ������د النقدية فقط، بل تش������مل مزيدا من الفوائد س������واء كانت هذه 
ملموس������ة أو غير ملموسة. على س������بيل املثال نذكر هنا حتويل اخلبرات 
التقنية والتطورات املؤسس������ية التي تصاح������ب عمليات النفط، فضال عن 
أن������واع البن������ى التحتية التي توفره������ا عمليات النفط للبل������د على األمدين 

املتوسط والبعيد.
 

املوازنة العادلة بني املجازفة واملكافأة
كما سبق بحثه حتت الفقرة 5-2-3 أعاله فإن طبيعة الصناعة النفطية 
������ل درجة عالية من املجازفة، باملقارنة مع العمليات الصناعية  تقتضي حتمُّ
األخرى. يترتب على هذا أن النظام الضرائبي الناجح هو ذلك الذي يوازن 
ب������ني عنصر املجازفة واملكافأة التي يضمنه������ا النظام. مبعنى آخر يجب أن 
تتصاعد الفائدة التي يضمنها القانون الضرائبي كلما زاد عنصر املجازفة 

في املشروع حتت النظر.
لألسف، ليس من السهل التوصل إلى قياس موضوعي لدرجة املجازفة 
في أي مشروع، وخاصة في فترة التنقيب قبل أن يتم أي اكتشاف. إضافة 
إلى هذا فإن تقدير املجازفة في حد ذاته، ومهما توافرت املعلومات، شيء 
موضوعي يختلف من ش������خص إلى آخر، ومن شركة إلى أخرى. كذلك من 
املتوقع أن تختلف درجة املجازفة من إقليم آلخر ومن فرصة ألخرى داخل 
اإلقليم نفسه، أو حتى داخل الرقعة نفسها. لهذا السبب يكون من الصعب 
ف������ي أكثر األحي������ان أن يدعي أي طرف أن التنظيم الضرائبي الس������ائد في 
بل������د معني ال يتفق مع درجة املجازفة ف������ي ذلك البلد. لهذا  أجبر كثير من 
البلدان على االعتراف بقسوة شروطها الضرائبية فقط بعد فشلها الذريع 
في جذب شركات النفط للتنقيب في أراضيها على الرغم من محاولة ذلك 

في عدة جوالت للتراخيص. 
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باإلضاف������ة إلى ما ذكر أعاله تختلف نس������بة املجازف������ة من منطقة إلى 
أخرى ومن مش������روع إلى آخر داخل املنطقة نفسها. لذلك يصعب على أي 
شركة من الشركات أن تدعي جزما بأن النظام الضرائبي مينعها من حتمل 
املجازف������ة في التنقيب داخل املنطق������ة التي يهتمون بها. غير أن تكرار عدم 
االهتمام من قبل الش������ركات على مر الزم������ن، وبعد جوالت متعاقبة، يحمل 
البل������د املضيف ف������ي النهاية إلى إعادة النظر في ش������روطه الضرائبية بغية 
تشجيع الشركات إلى تقدمي العروض. يبدو أن عدم قدرة البلدان املضيفة 
على تقيي������م املجازفة في أراضيها بصورة واقعي������ة وموضوعية هي إحدى 
الصعوبات التي تهدد آمال البلدان في جذب الش������ركات املناس������بة في كثير 

من احلاالت.

املرونة في تطبيق التشريع الضرائبي
يتضح مما ورد أعاله أنه من املهم أن يتحاشى البلد املضيف املبالغة في 
تقدير مصادره النفطية، وباألخص عند تصميم سياسته الضرائبية لقطاع 
النف������ط. ومهما حاول البلد القيام بتقدير مصادره بصورة موضوعية يبقى 
مج������ال اخلطأ واردا خاصة في بداية عمليات التنقيب. وبعد أن يُكتش������ف 
وجود النفط تتبقى عوامل متعددة سواء كانت منبعثة من الظروف الطبيعية 
أم اإلدارية تؤثر في سير العمليات. إضافة إلى ذلك هناك عوامل خارجية 
تتعلق بتطور السوق العاملية واحمللية والتي من الصعب التنبؤ بها قبل إمتام 

حتديد حدود االكتشاف وتهيئة خطط التطوير واإلنتاج. 
وألنه من الضروري تصميم وتشريع النظام الضرائبي قبل بداية عمليات 
النفط ولتحاش������ي القيام بتعديالت متعددة مع مرور الزمن يجدر باملش������رع 
أن يتوقع ج������زءا معقوال من احلاجة إلى التعدي������الت، ويتعامل معها بإدخال 
مرونة معقولة في تطبيق النظام الضرائبي بحيث ميكن حتقيق املشاريع التي 

يرغب فيها البلد من دون تعديل التشريع أو االنحراف عن نصوصه. 
في أغلب التش������ريعات الضرائبية نصوص حتدد مس������توى اإلتاوة وبعض 
أنواع الضرائب بصورة عامة. ميكن إدخال بعض املرونة في التشريع بتخويل 
السلطات احلكومية العليا حق تكييف هذه املستويات بشكل يتفق مع عنصر 
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املجازف������ة أو مس������توى التكلفة في أجزاء معينة من البل������د أو في أنواع معينة 
من املصادر. على س������بيل املثال قد تكون هناك ضرورة لتش������جيع مش������اريع 
الغ������از الطبيعي مقارنة بالزيت. أو ق������د تتميز بعض خطط التطوير بصعوبة 
احلفر فيها أو بتكلفتها العالية مقارنة مبا هو معتاد في بقية البلد أو اإلقليم 
النفط������ي. مثل هذه الظروف، بق������در ما هي متوقعة، ميك������ن أن تؤخذ بعني 

االعتبار مقدما في التشريع ذاته ما دامت هناك ثقة بسالمة التطبيق.
إضافة إلى ذلك هناك عوامل ضريبية في العقود قد يتفق الطرفان على 
تركها مفتوحة لدرجة ما )يجب حتاشي تركها مفتوحة من دون حدود( من 
أجل تقريرها على أسس احلقائق املتوافرة بعد إمتام االكتشاف والتحضر 
للتطوير. وهكذا قد تتمكن الس������لطات من خ������الل املفاوضات التوصل إلى 
حدود عادلة ورشيدة تتناغم مع رغبتها في حتقيق ما تراه مستوى مناسبا 

للمرونة في حتديد عبء الضرائب.
م������ن املتطلبات التي يجب االلتزام بها لضمان اس������تمرار وثبوت مس������توى 
عمليات النفط أن تُطبَّق التشريعات مع قليل من املرونة متكن كل األطراف من 
التنب������ؤ بها وتوقعها عند الضرورة. ما هو أهم من ذلك  أن متاَرس املرونة من 
قبل الس������لطات املعنية بحيث يكون مفعولها متساويا لكل املستثمرين. الغرض 
العام هو تشجيع املستثمرين على السواء من أجل إنتاج املصادر النفطية التي 

حتتاج إلى بعض احلماية الضرائبية لكي تكون موقع اهتمام املستثمر.
على سبيل املثال نص التشريع الضرائبي في النرويج، في البداية، على 
أن يدفع حامل الترخيص إتاوة معينة عن الزيت والغاز املستخرج. واستمر 
مفع������ول هذا النص ملدة طويلة م������ن الزمن. غير أن ُش������ح احلقول الكبيرة 
مع الزمن مق������رون بارتفاع التكاليف وزيادة املتطلب������ات أدت إلى صعوبات 
كبيرة في تبرير تطوير االكتشافات اجلديدة وخاصة الصغيرة منها. وبحكم 
اش������تراك احلكومة كمستثمر في أغلب الرقع شعرت السلطات نفسها بأن 
اإلصرار على تس������لم نس������بة معينة من اإلنتاج كإتاوة مينع في الواقع تطوير 
كثي������ر من احلقول الصغيرة أو الصعبة. له������ذا قررت احلكومة إلغاء اإلتاوة 
في االمتيازات الالحقة من دون أن ميس هذا الشروط الضرائبية السائدة 

بالنسبة إلى احلقول املنتجة. 
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8 - 4 - 2 التجربة النرويجية 
النظام الضرائبي في دورة التراخيص األولى

كما س������بق ذك������ره أعاله، اخت������ارت النرويج من������ذ البداية أن تس������تعمل 
االمتيازات كنموذج للعقود، والضرائب كوس������يلة لتسلم حصة احلكومة من 
الربح كما كان معتادا في البلد بالنس������بة إل������ى الصناعات األخرى )اجلزء 
األول، الفق������رة 1-1-3(. فيما يتعلق بنس������ب الضرائ������ب التي تفرض على 
عملي������ات النفط، كان من الطبيعي للنروي������ج أن تلتفت إلى البلدان املجاورة 
في بحر الش������مال، وخاصة اململكة املتحدة، لكونها مش������ابهة للنرويج فيما 
يتعلق بالظروف املناخية والبحرية، وألنها أيضا س������بقت النرويج في التهيؤ 
جل������والت التراخيص في بحر الش������مال. ولقد كان هناك ش������به اتفاق بني 
سياس������يي النرويج على أن يكون مس������توى اإلتاوة والضرائب في الس������احل 

القاري النرويجي مشابها لذلك التي توصلت إليه اململكة املتحدة.
قب������ل بداية دورة التراخيص األولى ف������ي النرويج أخذت جلنة تتكون من 
ممثلني لش������ركات النفط كانت تدعى »جلنة الضرائب املالية« على نفس������ها 
مناقشة موضوع الضرائب مع السلطات احلكومية. وحاولت اللجنة أن تشرح 
اعتقادها أن حصة احلكومة من األرباح إذا ما حددت على مستوى 70 في 
املائة )وفق ادعائهم(، سوف تكون عالية جدا، وخاصة عند مقارنة التكاليف 
التي س������تواجهها عمليات النفط في النروي������ج مقارنة بالتكاليف في اململكة 
املتحدة. على هذا األساس طلبت اللجنة من السلطات أن تقوم بالتعديالت 
الالزمة في النظام الضرائبي املقترح. وبالفعل أدت املناقش������ات بني اللجنة 
املذكورة والس������لطات النرويجية إلى بعض التعديالت في النظام املقترح. ثم 
أدخلت التعديالت في مس������ودة القانون رقم 47 للمجلس التشريعي »قانون 
للضرائب املتعلقة باملصادر النفطية حتت جوف األرض« الذي أقره البرملان 
في الثالث من يونيو 1965 كأس������اس ضروري لدورة التراخيص األولى في 
السنة نفسها. في تعليقها على املسودة كتبت اللجنة املالية للبرملان ما يلي:

»إن أح���د األه���داف املهمة بالنس���بة إل���ى اللجنة هو أن توضع األس���س 
الضرائبية بشكل يحمل شركات النفط على االمتناع من االستثمار املرغوب 
فيه من أجل بداية التنقيب حتت سطح الساحل القاري. على هذا األساس 

أعطت اللجنة مساندتها للمقترحات ومسودة القانون املقترحة«. 
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الدخل عن طريق املشاركة املباشرة للحكومة
كما س������بق ذكره أعاله ف������إن توزيع الربح الصافي م������ن عمليات النفط 
بني ما يتس������لمه البلد املضيف )مجمل الريع احلكومي( وما يتسلمه حاملو 
التراخي������ص هو من أهم النقاط الت������ي يتفاوض عليها الطرفان متهيدا ملنح 
التراخيص. من حس������ن حظ النرويج استطاعت السلطات أن حتصل على 
نس������بة عالية من األرباح الصافية الناجتة ع������ن عمليات اإلنتاج. ولعل أهم 
األسباب التي أدت إلى ذلك هو دخول احلكومة نفسها مستثمرا في عمليات 
النفط، مما عظم مجمل دخل احلكومة بالقياس إلى بقية البلدان املصدرة 

للنفط التي ال تشترك بصفتها مستثمرا في العمليات. 
مشاركة البلد كمستثمر في عمليات النفط لها عدة منافع، وكذلك عدة 
مس������اوئ. سبق وأن ذكرنا أهم املس������اوئ في القسم 1 - 2 أعاله، وسنعود 
إلى بحثها مجددا في القسم 8 - 5 أدناه. فيما يتعلق باملنافع نذكر بالطبع 
الزي������ادة امللحوظة في حصة احلكومة من الريع الصافي الذي بلغ في حالة 
النروي������ج ما ال يقل عن 80 في املائة من صافي األرباح في بعض احلاالت. 
الهدف من هذه املنفعة ال ينحصر في زيادة الريع للحكومة، بل يتجاوز ذلك 
إلى زيادة نفوذ احلكومة في أهم القرارات التي يتخذها حاملو التراخيص، 

وذلك بحكم حصة احلكومة الكبيرة في االستثمارات املهمة. 
م������ن املمكن طبع������ا أن يدعي البع������ض أن توفير النف������وذ للحكومة على 
الق������رارات التي يتخذها حاملو التراخيص ميكن أن يحقق دون اللجوء إلى 
مشاركة احلكومة بصفتها مستثمرا في عمليات النفط. وميكن اإلشارة في 
ه������ذا الصدد إلى أن احلكومة النرويجية لم تس������تعمل في الواقع حقها في 
التصويت ولو مرة واحدة إلى حد اآلن، الس������يما أن هذا يقتضي قرارا من 
قبل وزير النفط. مع هذا فإن مش������اركة احلكومة ماليا بصفتها مس������تثمرا 
يعطيه������ا حقا معنوي������ا في الدفاع عن وجهات نظره������ا داخل مجالس إدارة 
التش������غيل عند وضع اخلطط املتعلق������ة بتطوير احلق������ول واإلنتاج من قبل 
حاملي التراخيص. وميكن إنصافا أن نقول إن شركات النفط إلى حد اآلن 
أبدت اهتماما مبراعاة وجهات نظ������ر احلكومة عند اتخاذ قراراتها بحيث 
لم يكن هناك أي مبرر للحكومة الس������تعمال حقه������ا في التصويت من أجل 
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التأثير في الق������رار عن طريق التصويت. على العكس فإن موقف احلكومة 
في ح������االت النزاع احلاد كان في اجتاه إيجاد حل وس������ط يرضي املصالح 

املختلفة من دون أن يؤذي مصلحة احلكومة بوصفها مستثمرا.
على الرغم مما ورد أع������اله بخصوص التجربة النرويجية فإن موضوع 
اش������تراك احلكومة بوصفها مس������تثمرا في عمليات النفط ، ومن ثم نطاق 
ه������ذا االش������تراك وطبيعته، أمر وع������ر ومعقد يجب أن يقوم������ه البلد املنتج 
بحذر قبل الركون إليه. من األش������ياء التي يجب أن تؤخذ بعني االعتبار هي 
الظروف املالي������ة التي مير بها البلد والكفاءات املتواف������رة في البلد للعناية 
بهذا االش������تراك حني اتخاذ القرار. ما حمل النروي������ج على اتخاذ قرارها 
يرتك������ز بالطبع على ظروفها املالئمة في مطلع الس������بعينيات، والتي س������بق 
أن بحثت مفصال في الفصل الس������ادس أعاله. إن احتمال توافر مثل هذه 
الظروف في بقية البل������دان املنتجة للنفط أمر يجب أن يترك لهذه البلدان 

للتأمل فيه، على الرغم من كونه بصورة عامة احتماال ضئيال. 
أحد األش������ياء التي يجب اعتبارها عند تقييم مش������اركة البلد مباش������رة 
بوصفه مستثمرا في عمليات النفط هو قابلية البلد لتجنيد الكفاءات التقنية 
والبشرية الالزمة للعناية باستثماراتها. من اجلهة األخرى يجب على البلد 
أن يعتني بتوفير عدد مناس������ب من االس������تثمارات النفطية ميكنه من تنويع 
الفرص بصورة حتمي االس������تثمارات من عنصر املجازفة في أي مش������روع 
منف������رد. في حالة النروي������ج كان البلد يقف أمام مش������اريع عمالقة متعددة 
لالستثمار في السبعينيات. لهذا كانت مشاركة البلد في املشاريع الصغرى 
واألكث������ر مجازفة محميًة إلى حد كبير من قبل الريع املضمون واجلزيل من 
احلقول العمالقة. إضافة إلى هذا فإن االستثمارات احلكومية املتعددة في 
بقية القطاعات، إلى جانب الوضع االقتصادي املشجع في البلد كانت متثل 

ضمانا آخر لتحمل بعض النكسات إذا اقتضى األمر ذلك. 

تعديالت في النظام الضرائبي العام 1972
ف������ي االقتراع البرملاني الرق������م 65 )1971 - 1972( قدمت احلكومة 
بع������ض التعديالت لقانون الضرائب من الع������ام 1965. وقد اقترح القانون 
اجلديد تغيير ضريب������ة احملافظات من 15 في املائة في قانون 1965 إلى 
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20 ف������ي املائة وفق القانون اجلدي������د. كذلك اقترح القان������ون اجلديد إلغاء 
اإلعفاء الذي كانت الشركات تتمتع به مما  يسمى صندوق توزيع الضرائب 
وأعاد سير مفعول هذه الضريبة بنسبة 3 في املائة. إضافة إلى هذا اقترح 
القانون اجلديد تغييرات بسيطة أخرى تتعلق بنقل بعض األعباء الضريبية 
من ش������ركات النفط إلى مس������اهميها بحيث يبقى العبء الضرائبي بصورة 

عامة على املستوى نفسه الذي كان فيه مبوجب قانون 1965.
كذل������ك، أدخل قان������ون 1972 تغييرا في تركيب الرس������وم التي تدفعها 
الشركات الس������تعمالها مساحات معينة من األرض )رسم املساحة(. وبينما 
كان مس������توى اإلتاوة مثبتا على 10 في املائة من اإلنتاج في قانون 1965، 
أدخ������ل قانون 1972 ج������دوال متصاعدا يبدأ من 8 ف������ي املائة، حيث يكون 
اإلنتاج أقل من 40 ألف برميل يوميا إلى 16 في املائة عندما يبلغ مستوى 
اإلنتاج معدل 350 ألف برميل يوميا أو أكثر. كذلك أدخل القانون اجلديد 
مبدأ جديدا مينع الرجوع إلى مستويات أقل لإلتاوة مهما انخفض مستوى 

اإلنتاج بعد أن بلغ القمة. 
غي������ر أن القواعد اجلدي������دة فيما يخص اإلتاوة تش������مل فقط احلقول 
التي يت������م تطويرها بعد صدور القانون في 1972. وادعت الس������لطات أن 
القصد من إجراء التغييرات في دفع اإلتاوة كان لتعويض بعض التسهيالت 
التي منحت في دورة الترخيص الثانية. ناحية أخرى ادعت الش������ركات أنها 
عوضت عن هذه التسهيالت عندما وافقت على دخول احلكومة كمستثمر 
يشاركها في الربح وفي بعض احلاالت بدون حتمل التكاليف واملجازفة في 

عمليات التنقيب. 

التعديالت في 1975
نتيجة لالرتفاع الهائل في أس������عار النفط العام 1973 تعدت األرباح 
في بحر الش������مال توقعات كل من الشركات واحلكومة على حد السواء. 
وفي العام 1974 عينت احلكوم������ة النرويجية جلنة خاصة كلفتها إعادة 
النظ������ر في موضوع مجمل الري������ع احلكومي من عملي������ات النفط. وبعد 
دراسة اجلوانب االقتصادية والقانونية املتعلقة باملوضوع توصلت اللجنة 
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إل������ى أنه ميكن تبرير إجراء تعديالت في النظام الضرائبي على أس������اس 
التغيي������رات املهمة التي طرأت في صناعة النفط الدولية. لذلك اقترحت 
اللجنة عدة طرق ميكن استعمالها ملنح احلكومة حصة عادلة من األرباح 
اإلضافية الناجتة عن ارتفاع أس������عار الزيت منذ الدخول في املفاوضات 

في العام 1965.
بعد كثير من االحتجاجات من قبل شركات النفط قدمت احلكومة إلى 
البرملان مس������ودة لقانون جديد أقر أخيرا في العام 1975. وميكن تلخيص 

التغييرات التي جاء بها القانون مبا يلي:
1 - بقي������ت اإلتاوة على نفس املس������توى الذي كان������ت فيه مبوجب قانون 
1972، أي بني 8 في املائة و16 في املائة. مبدئيا ال يُس������مح بخصم 
أي تكاليف من اإلتاوة غير أنه ميكن خصم اإلتاوة ذاتها من مجمل 

العائدات من أجل حساب الضرائب األخرى.
2 - حددت نس������بة ضريبة الش������ركات االعتيادية عل������ى 50.8 في املائة 
كما هي احلال بالنس������بة إلى بقية الصناعات على األرض اليابس������ة 
في النرويج. كذلك حدد القانون أن تُس������ترجع التكاليف خالل ست 
س������نوات بالنس������بة إلى معدات اإلنتاج واألنابيب وبقية وسائل النقل 
كما كانت احلالة على األرض اليابس������ة. غير أن القانون سمح مبنح 

بعض التسهيالت في احلاالت اخلاصة التي تقتضي ذلك.
3 - أدخل القانون ضريبة خاصة )ضريبة الربح الفائض( على مستوى 
25 ف������ي املائة يحس������ب على أس������اس الربح الصافي. وفي حس������اب 
الضريبة ال يس������مح بخصم األرباح املوزعة على املساهمني، غير أنه 

من املمكن خصم كمية معينة تسمى بالدخل املعفى. 
4 - لغرض حساب الضريبة خول القانون السلطات احلكومية بتحديد 
ما يسمى ب� »الس������عر االعتيادي« للزيت الذي يحسب مبدئيا كسعر 

يستعمل في سوق حرة. 
الغاي������ة من اقت������راح ضريب������ة الربح الفائض هي الس������ماح للمس������تثمر 
باالحتفاظ بحصة صغيرة من األرباح البالغة الناجتة عن األس������عار العالية 

للزيت، بينما تعاد بقية األرباح إلى احلكومة كضريبة فائض.
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التعديالت في العام 1986
كما سبق ذكره في اجلزء األول من الكتاب، قدمت احلكومة النرويجية 
تعديالت مهمة في النظام الضرائبي في العام 1986، كمحاولة لتش������جيع 
الشركات على االستمرار في االستثمار على الرغم من االنخفاض الشديد 
في أسعار الزيت الذي بدأ في أواخر الثمانينيات واستمر طوال التسعينيات. 
ومن اجلدير بالذكر أن احلكومة كمقابل لتس������هيالتها أصرت على أن تقوم 

الشركات بجهود جدية من أجل تقليص تكاليف التطوير واإلنتاج.

بعض العوامل املعرقلة لتحقيق الكفاءة في األداء
بعد تش������ريع ضريبة الربح الفائض ف������ي العام 1975، إضافة إلى دخل 
احلكومة بوصفها مس������تثمرا )عن طريق ستاتويل أو مباشرة(، بلغت حصة 
احلكوم������ة من األرب������اح في بعض احلاالت 80 في املائة. وال ش������ك  في أن 
ضمان هذه النس������بة العالية من األرباح للحكومة هو في حد ذاته فوز كبير 
للبلد. مع هذا كانت هناك نتائج سلبية غير متوقعة نتيجة النظام الضرائبي 

املستعمل في النرويج. 
نتيج������ة لرغبة احلكومة في االحتفاظ بأكبر عدد ممكن من الش������ركات 
العاملة في النرويج ُمِنَحت االمتيازات منذ دورة التراخيص الثانية فصاعدا 
ملجموع������ة من الش������ركات في كل رقعة وليس لش������ركة واحدة. واختلف عدد 
الش������ركات في أي مجموعة بني ثالث وخمس ش������ركات، من بينها الش������ركة 
الوطنية ستاتويل أو إحدى الشركات النرويجية األخرى. لهذا السبب كانت 
حصة أي شركة في الرقع املختلفة ال تتجاوز 15 في املائة. ال شك  في أن 
هذه النسبة املنخفضة أدت إلى كثير من التذمر من جانب شركات النفط.

م������ن أجل اإلنصاف فإن إلصرار البل������د على ضمان 80 في املائة من 
الربح الصافي من عمليات النفط عواقب حسنة وأخرى سيئة بالنسبة إلى 
الشركات العاملة في النرويج. وبهدف تفهم هذه املساوئ علينا أن نتصور 
احلالة حيث يكون املش������غل مالكا ل� 15 في املائة فقط من احلصص في 
رقعة حدث فيها اكتشاف وتطوير حقل عمالق للنفط. حقيقة أن املشغل 
ق������د دفع 15 في املائة م������ن كلفة التطوير تعن������ي أن حصته من املخاطر 
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بقيت محدودة بتلك النس������بة. وبحكم املستوى العالي للضرائب )إلى حد 
80 ف������ي املائة( فإن احلكومة ف������ي الواقع تضمن اس������ترجاع التكلفة لكل 
املستثمرين قبل دفع الضرائب. لهذا فإن تعرض املستثمر ألعباء املجازفة 

يكون طفيفا جدا. 
مع هذا ميكن القول بأن تأثير النظام الضرائبي على تشجيع الكفاءة 
في األداء قد يكون س������لبيا. السبب في هذا أن املستوى العالي للضرائب 
يعطي املس������تثمر تش������جيعا غير مباش������ر لتعظيم القيمة الشكلية ملعدات 
اإلنتاج من أجل الدعاية لش������ركته، علما أن نس������بة عالي������ة من التكاليف 
تدف������ع من قبل احلكوم������ة )تخصم التكاليف من جمل������ة الدخل قبل دفع 
الضرائب من قبل الش������ركة(، وكذلك من قبل بقية املستثمرين. لقد كان 
ه������ذا اجلانب وال ي������زال موضَع جدل جدي بني الش������ركات وكذلك داخل 

األوساط النرويجية اإلدارية.

5 اجلهاز احلكومي إلدارة عمليات النفط  - 8
8 - 5 - 1 التعامل الدولي

الوزارة املسؤولة
مبج������رد ثبوت وجود النفط في أي بل������د يجب أن يفكر البلد جديا، 
لي������س فقط في السياس������ة التي يرغ������ب في اتباعه������ا لتحقيق أهدافه 
م������ن صناعة النفط، بل أيضا بنوع اجله������از احلكومي الذي يرغب في 
استعماله إلدارة قطاع النفط. في أغلب احلاالت تترك األمور املتعلقة 
بسياسة النفط لوزارة مناسبة )كوزارة النفط أو وزارة الطاقة أو وزارة 
التعدين أو وزارة الصناعة( بحيث يصبح الوزير حلقة وصل إلى مجلس 
ال������وزراء، ومن ثم إلى مجلس النواب حيث تتخذ القرارات السياس������ية 

املهمة للبلد. 
م������ن املعتاد أيض������ا أن تعمد الوزارة إلى خلق هيئ������ة إدارية داخلها أو 
حتتها مباشرة )مديرية أو سلطة أو معهد أو شركة وطنية( تتولى املهام 
التقنية والتفصيلية التي تسند مسؤوليات الوزير في تتبع عمليات النفط 

والتأكد من تطبيقها على الصورة الصحيحة. 
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اخللط املؤسف بني املهام اإلدارية والتجارية
ف������ي كثير من البلدان الت������ي دخلت عمليات النفط في أواس������ط القرن 
املاضي كان من املعتاد أن تترك املهام اإلدارية والتجارية معا إلى الش������ركة 
الوطنية في البلد. وكان من املعتاد أيضا أن متتلك احلكومة 100 في املائة 
م������ن احلصص في الش������ركة الوطنية، وأن تكون ال������وزارة ممثلة في مجلس 
إدارة الش������ركة على األقل مبس������توى وكيل وزارة. في كثير من األحيان كان 
الوزي������ر يترأس مجلس اإلدارة في الش������ركة الوطنية. حت������ت ذلك التنظيم 
احلكومي كانت ش������ركة النفط الوطني متنح جميع حقوق التنقيب واإلنتاج 
في البلد ويترك لها مهمة إشراك الشركات األجنبية إن شاءت بشروط هي 
تتفق عليها مع الش������ركات املختارة من قبلها. وكان ذلك يعني في الواقع أن 
املفاوضات كانت تدار من قبل الشركة الوطنية مع مشاورة الوزارة في أهم 
املراحل. بعد إمتام املفاوضات وتوقيع العقد في كل حالة كانت العقد يقدم 

للوزارة أو ملجلس الوزراء أو ملجلس النواب للتصديق عليه. 
فيما يخص نوع العقد الذي كانت الش������ركة الوطنية توقعه مع الشركات 
األجنبية فلقد س������اد استعمال عقد مش������اركة اإلنتاج بني الشركات والدول 
التي مازالت تطمح إلى اكتشاف النفط. وكما سبق ذكره عند مناقشة هذا 
النوع من العقد في الشعبة 1 - 3 - 9 أعاله، تتسلم احلكومة حصتها من 
أرباح النفط في ش������كل حصة من نفط الربح. لهذا فلقد كان من الطبيعي 
أن تتس������لم الش������ركة الوطنية هذه احلصة )كحامل الترخيص الوحيد نيابة 

عن احلكومة( وتتصرف بها كما تشاء وليس احلكومة نفسها. 
كذلك فلقد س������بق أن ذكر في الش������عبة 1 - 3 - 9 أن احلكومة تتسلم 
إتاوة وضرائب متعددة من الش������ركات الدولية والش������ركة الوطنية. بحكم 
كون الش������ركة الوطنية ملكا كليا للحكومة فلقد جنح عدد كبير من الدول 
لترك األرباح تتراكم في الشركة الوطنية بحجة تقوية وضع الشركة املالي 
لتحمل مس������ؤوليات أكبر في املس������تقبل. لألس������ف أدى هذا التساهل إلى 
تراكم الثروة والسلطة في الشركة الوطنية مع نتائج اجتماعية واقتصادية 
س������يئة ابتعدت كثيرا عن النيات احلس������نة التي كانت مقصودة من تعزيز 

الشركة الوطنية.
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من املس������اوئ املؤس������فة في هذا النموذج كان في كثير من احلاالت 
اخلل������ط املؤس������ف بني املهم������ات اإلداري������ة للدولة من جه������ة واملهمات 
التجاري������ة م������ن اجلهة األخرى. ف������ي أغلب الدول الت������ي اختارت منح 
كل حق������وق التنقي������ب واإلنت������اج للش������ركة الوطنية في البل������د، اختارت 
الس������لطات أن تعطي الش������ركة ليس فقط حري������ة التصرف في األمور 
التجاري������ة وإمنا جتاوزت ذل������ك إلى منحها صالحي������ات القيام باملهام 
اإلداري������ة. وفي ضوء النتائج الت������ي أدى إليها هذا اخللط اخلاطئ بني 
اإلدارة احلكومية واملصالح التجارية كان ينبغي للس������لطات احلكومية 
االحتفاظ بالصالحيات اإلدارية داخل الهيكل اإلداري العام للحكومة 
م������ن أجل أن تقوم بها بش������كل موضوعي ومحاي������د، بعيدا عن املصالح 
التجارية البحتة التي خلقت الشركة أساسا للتركيز عليها لغاية تنفيذ 
مصالح الدولة التجارية من عمليات النفط. ولقد أدى هذا اخللط بني 
األدوار املتباينة إلى تش������ويه العالقات بني الشركة الوطنية والشركات 
الدولية، ألن الش������ريك أصبح في  الوقت نفسه املراقب احلكومي على 
حسن أداء الش������ركات الدولية، بينما انعدم وجود من يراقب األخطاء 
والتجاوزات التشغيلية والتجارية التي تقوم بها الشركة الوطنية ذاتها. 
بعبارة أوضح فلقد فقد دور اإلش������راف احلكوم������ي هيبته ووقاره عند 
الش������ركات الدولية عندما امتزج هذا الدور الوقور باملصالح التجارية 
التي هي األس������اس في خلق الش������ركة الوطنية. وميكن القول كذلك إن 
هذا النمط في توزيع مهام احلكومة أثر س������لبيا في الوقت نفس������ه في 
الثق������ة الالزمة بني الش������ركات فيما بينها من ناحي������ة، بعضها البعض، 

والشركة الوطنية التي كان البد للجميع من مجاراتها.
تدل التجارب الدولية على أن املنافس������ة بني الشركات ال تخدم البلد 
املضيف بالصورة املنشودة إال إذا توافر في اجلهاز احلكومي مرجع يقوم 
بدور االنتق������اد والتحكيم والفصل بصورة عادل������ة وموضوعية يحترمها 
اجلميع. ولألسف ال ميكن للشركة الوطنية، مهما حاولت، أن تقوم بهذا 
ال������دور املهم ألنها في طبيعة دورها التجاري والتش������غيلي ملزمة بالدفاع 
عن هذه املصالح، مما يجعل قابليتها لإلش������راف املوضوعي على أعمال 
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الش������ركات األخرى - املنافسة أو املشاركة لها - موضع الشك والظنون. 
بعبارة أخرى ال ميكن للش������ركة الوطنية أن تدعي باحلياد أو املوضوعية 

ما دامت  لها مصالح جتارية واضحة في القطاع نفسه. 
نتيجة للعواقب الس������لبية املقرونة بخلط مهمات املراقبة احلكومية مع 
مهم������ات احلكومة التجاري������ة وتفويض الدورين معا إلى الش������ركة الوطنية، 
تخل������ت كثير من الدول عن هذا النهج. غي������ر أن احلل اإلداري األمثل بق�ي 

وما زال موضعا للنقاش. 

تنظيم الدور التجاري احلكومي 
عندما يقرر أي بلد أن يسهم جتاريا في عمليات التطوير واإلنتاج، يثير 
القرار س������ؤاال مهما يتعلق بكيفية خلق اجلهاز املناسب لتولي هذه املصالح. 
وف������ي ض������وء ما ورد أعاله يبدو أن������ه من األفضل للحكومة أن تش������كل كيانا 
جتاريا مس������تقال يركز على تعظيم الفائدة التجارية للحكومة حتت الشروط 
املق������ررة من قبل الس������لطات احلكومية. وميكن أن يتخذ هذا الكيان ش������كل 
ش������ركة أو مصلحة تقوم مبختلف العمليات التشغيلية أو الصفقات التجارية 
التي تساعد على تعظيم الفائدة للحكومة. وقد تشمل مهمات الشركة اتخاذ 
القرارات الالزمة فيما يتعلق باملشاركة في تطوير احلقول أو متويل حصص 
املش������اركة أو التفاوض حول بيع وش������راء احلصص أو التصرف بنفط الربح 
أو القيام بتطوير الكفاءات البش������رية في كل ه������ذه املجاالت وغيرها داخل 
الش������ركة أو املصلحة. وم������ن املهم في هذا املجال التأكي������د على أن قرارات 
الش������ركة أو املصلحة الوطنية ال ب������د أن تكون خاضعة للموافقات احلكومية 

املعتادة في البلد بالنسبة إلى شركات النفط بغض النظر عن جنسيتها. 
فيما يخص املهام املتعلقة بسياسة النفط ومهمات املراقبة واإلدارة في قطاع 
النفط، فمن الطبيعي أن تُعهد هذه املهام إلى دوائر داخل الوزارة أو هيئات شبه 
مستقلة حتت إشراف الوزارة املباشر. ومن املهم هنا أال تكون هناك أي عالقة 
هيكلي������ة بني الوزارة والش������ركة الوطنية متيز األخيرة عن بقية ش������ركات النفط 
العاملة في البلد. واحلفاظ على موقف الوزارة بصفتها مرجعا محايدا في إدارة 

عمليات النفط هو شرط جوهري خللق وإدامة تنافس إيجابي بني الشركات. 

8 (241-320).indd   269 10/31/11   11:03 AM



النموذج النرويجي

270

ميك������ن تلخيص أهم الفوائد من تش������كيل ش������ركة وطني������ة في البلد 
بالنقاط التالية:

1 - تش������كيل هيئة جتارية مستقلة يس������اعد على تقليل احتمال إسقاط 
الوزير أو احلكومة نتيجة ألخطاء تشغيلية أو جتارية بحتة بعيدة عن 

مهمات الوزير التقليدية وتأثيره املباشر الفعلي.
2 - تش������كيل شركة مستقلة كليا يس������اعد على فصل الدور التجاري عن 

املهام السياسية والتشريعية واإلدارية التقليدية للوزارة.
3 - استقالل الشركة التام عن مصالح الدولة التقليدية يساعد الشركة 
على النم������و والتطور، بوصفها كيانا جتاريا يض������ع الكفاءة واخلبرة 
التجارية في طليعة األهداف، مما يس������هل حتقيق أهداف احلكومة 

من مشاركتها كمساهم في عمليات النفط. 
بعد تش������كيل ش������ركة وطنية مس������تقلة، البد للحكومة من وضع القواعد 
واإلجراءات العامة لعملية خلق وتعظيم القيمة من قبل الش������ركة. باألخص 
ينبغ������ي على احلكومة أن حتدد بوضوح ش������روط تس������ليم الريع من عمليات 
الش������ركة خلزانة الدولة. وكما س������بق ذك������ره أعاله، ي������دل التاريخ على أن 
الش������ركات الوطنية في كثير من البلدان متكنت من تأجيل أو منع تس������رب 
دخلها خلزانة الدولة. لهذا ال بد للحكومة من وضع سياس������ة رصينة جلمع 
ري������ع النفط والتصرف فيه. إذا كان هناك أي ش������ك ح������ول قدرة احلكومة 
على تس������لم ريع النفط من الش������ركة الوطنية أو حول نسبة هذا إلى مجمل 
ري������ع احلكومة فقد يكون من األفضل النظر جديا في البدائل املمكنة التي 
توفر دخال أكبر أو أضمن للخزانة، مبا في ذلك اللجوء إلى جمع الضرائب 
مباشرة من دون الس������ماح لتراكم الثروة في الشركة الوطنية أو على األقل 

حتديد اجلزء الذي ميكن للشركة الوطنية االحتفاظ به. 

الكفاءة
يجب أن نتذكر أن جهاز احلكومة إلدارة النفط هو الواجهة التي تراها 
شركات النفط عند التعامل مع البلد. من عادة الشركات الراغبة في دخول 
بلد معني ألول مرة أن يعمدوا إلى زيارة البلد وباألخص املؤسسات املسؤولة 
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عن النفط. ومن األمور التي ترغب الش������ركات في تقديرها في ذلك الوقت 
املبكر هو: أوال مدى تفهم البلد لطبيعة صناعة النفط بصورة عامة، وثانيا 
الوثائق التي حتدد وتوضح األهداف التي ينش������دها البلد، وراء اس������تغالل 
مص������ادره النفطية. وكلما جنح البلد ف������ي اجلمع بني هذين اجلانبني زادت 

ثقة الشركات بسالمة استثمار أموالها في ذلك البلد.
م������ن املش������اكل التي تواجه أي بلد يدخل صناع������ة النفط ألول مرة عدم 
وج������ود أي جتارب للبلد في هذه الصناع������ة، ومن ثم عدم وجود أي عالقة 
مع ش������ركات النفط. وإضاف������ة إلى انعدام التجربة واخلبرة عند س������لطات 
البل������د هنالك في أغلب احلاالت عراقي������ل وصعوبات ناجتة عن االختالف 
احلضاري بني الطرفني. لهذا الس������بب تلجأ كثير من البلدان إلى استعمال 
املش������اورين في املراحل املبكرة من التحضير جل������والت التراخيص قبل أن 
يباش������ر البلد تطوير كفاءاته في قطاع النفط. ومن دون شك يستفيد البلد 
كثيرا من استخدام املشاورين، غير أن الفائدة قد تكون محدودة إن لم يكن 

هناك اتصال مباشر بني املشاورين وأصحاب القرار في جهاز الدولة. 
بعد أن حتصل أي شركة على ترخيص من احلكومة تصبح في الواقع أكثر 
اعتمادا على كفاءة وقدرة اإلدارة احلكومية لقطاع النفط. في فترة التنقيب مثال، 
يعتمد حامل الترخيص على موافقات من احلكومة من أجل القيام باملس������وحات 
اجليوفيزيائية وعمليات احلفر. وفي دور التطوير يتصاعد حجم االستثمارات 
إل������ى أضعاف ما هي عليه في دور التنقيب، لذلك يزيد اعتماد املس������تثمر على 
تس������لم املوافقات الالزمة بأسرع وقت، ألن أي تأخير يعني صرف أموال طائلة 
في فترة االنتظار قد تؤدي إلى أضرار اقتصادية حاسمة بالنسبة إلى املشروع.
إضاف������ة إلى ضرورة حتاش������ي التأخي������ر في االتص������االت اجلارية بني 
السلطات والشركات، يجب التفكير أيضا في الفوائد والتحسينات الكبيرة 
التي ميكن حتقيقها إذا ما متكن الطرفان من التعاون الفعال من أجل تقليل 
التكلفة وزيادة اإلنتاج من دون اإلضرار بنس������بة االس������تخالص. وبالطبع ال 
ميكن حتقيق تعاون مثمر بني الطرفني من دون أن تكون هناك ثقة متبادلة 
بينهما. ومن جملة العوامل املهمة في خلق وتوثيق الثقة احلرص على تبادل 
املعلوم������ات واآلراء بني الطرفني بحرية وأم������ان، بحيث يتمكن الطرفان من 
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إجراء حوار متنور ومثمر يخدم املصالح املش������تركة بينهما. وتقتضي الثقة 
أيض������ا أن يكون كال الطرف������ان متفهما ألهداف وصعوب������ات وطبيعة العمل 
ل������دى اآلخر. وتدل جت������ارب الدول على أن توافر اخلب������رة والقدرة التقنية 
بني الطرفني يش������كل عامال مهما في توفير الثقة على املستوى التشغيلي، 
وباألخص حني تش������كل اجلوان������ب التقنية عنصرا مهما يؤثر مباش������رة في 
اقتصاديات املش������اريع. وفي حالة عدم توافر املستوى املطلوب من الكفاءة 
واخلبرة، إما من جانب السلطات وإما بني موظفي الشركة الذين ميثلونها، 

يصعب حتاشي سوء الفهم، مما مينع أو يعرقل التعاون املثمر. 

احلجم األمثل للسلطة اإلدارية للنفط وسرعة تطورها
ف������ي بداية عمليات النفط ف������ي أي بلد، وخاصة قبل اكتش������اف الزيت أو 
الغاز، يجب أن يكون حجم السلطة املسؤولة عن منح التراخيص متواضعا، ألن 
األعمال في هذه الفترة محدودة في العدد والنوعية. فعلى سبيل املثال تشمل 
أعمال الس������لطة في هذه الفترة عادة: تقييم املصادر النفطية، اختيار املناطق 
املناس������بة جلوالت التراخيص، تشجيع الشركات على تقدمي الطلبات للتنقيب، 
إعالن اجلوالت، التفاوض مع الشركات، منح التراخيص وبعده متابعة عمليات 
التنقي������ب. وفي حالة تراكم املهام ولتقدمي اخلبرات املتممة في أي وقت ميكن 

استعمال املستشارين بدال من زيادة عدد املوظفني في السلطة. 
ف������ي احلاالت االعتيادية ال تؤدي عمليات التنقيب إلى اكتش������افات قبل 
مضي بعض الس������نوات. كذلك من املتوقع أن مير بعض الوقت قبل تطوير 
االكتش������افات. وفي أثناء ذلك تس������تمر الس������لطة احلكومية للتراخيص في 
تقيي������م احتمال االنتق������ال إلى مرحلة التطوير واإلنت������اج، وتخطط لتوظيف 
وتدري������ب الكفاءات الالزمة بناء على ذلك. من الناحية العملية يجب النظر 
جديا بتوس������يع حجم وكادر الس������لطة عندما تعلن إحدى أو بعض الشركات 
اس������تعدادها لتطوير بعض احلقول. متثل اخلطوات التي تقوم بها شركات 
النف������ط عند تقييم القيمة التجارية ألي اكتش������اف، وبعد ذلك الدراس������ات 
والبحوث التي جتريها الشركات الختيار أجنع الطرق لتطوير احلقل، متثل 
هذه اخلطوات فرصة ثمينة للس������لطة احلكومية لتدريب موظفيها اجلدد. 

8 (241-320).indd   272 10/31/11   11:03 AM



معالم جوهرية في النهج النرويجي 

273

ومن اجلدير بالذكر أن هذا التدريب يكون في الوقت نفس������ه مهما بالنسبة 
إل������ى مهام تتبع عمليات التطوير واإلنتاج، ليس فقط بخصوص احلقل ذاته 

وإمنا أيضا احلقول األخرى التي يتم اكتشافها وتطويرها في املستقبل. 
من املهم التأني في  توس������ع الس������لطة احلكومية، خاصة إذا لم يكن هناك 
ازدياد فوق املعتاد في عدد احلقول. على أي حال يجب التمسك باملبدأ القائل 
بأن التوسع نوعيا هو أهم بكثير من التوسع حجما. من الناحية األخرى فإن 
احلفاظ على الكفاءة في أي مؤسسة يكون أكثر صعوبة عندما تكون املؤسسة 
في طريقها إلى التوس������ع السريع. لذلك قد يش������كل مثل هذا التوسع العاجل 

تهديدا للعالقات املثمرة بني السلطة والشركات العاملة في البلد. 

8 - 5 - 2 التجربة النرويجية
كما سبقت مناقش������ته حتت اجلزء األول من هذا الكتاب، ُعهدت أغلب 
أم������ور النفط قبل بداية عمليات النفط في منتصف الس������تينيات إلى وزارة 
اخلارجية. غير أن املسؤولية الرسمية إلدارة أمور النفط أحيلت إلى وزارة 
الصناع������ة واملصادر املعدنية بعد الش������روع ف������ي دورة الترخيص األولى في 
1965. وهك������ذا بدأت النواة األولى لس������لطة إدارة النفط )ش������عبة النفط( 
الت������ي تكونت في البداية من ثالثة موظفني فقط. وفي بداية الس������بعينيات 
كانت الش������عبة تقوم بإدارة كل املهام اإلدارية، إضافة إلى املصالح التجارية 
التي اكتسبتها احلكومة منذ دورة الترخيص الثانية التي بدأت في 1969. 
غي������ر أن ه������ذا تغير ف������ي 1972 عندما أعيد تنظيم الس������لطات احلكومية 
بحيث تولت مديرية النفط النرويجية املستحدثة في ذلك العام أكثر املهام 
املنظمة، بينما نقلت املصالح التجارية لش������ركة النفط الوطنية )س������تاتويل( 

التي شكلت لهذا الغرض في السنة نفسها )انظر القسم 2 - 8(.
 

تنظيم الدور التجاري احلكومي 
من������ذ احلصول على حق املش������اركة في عملي������ات النفط في أثناء 
دورة التراخي������ص الثاني������ة كان موض������وع خل������ق الهي������كل التنظيم������ي 
املناس������ب للقي������ام به������ذه املصال������ح ودور ه������ذا الهي������كل وتأثيره في 
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التنظي������م العام لقط������اع النفط ف������ي البلد موضع التأم������ل والنقاش 
في األوس������اط احلكومية. وميكن تلخيص ه������ذه اجلوانب املهمة من

 التجربة النرويجية فيما يلي.
السبب املباش������ر لتشكيل ش������ركة النفط الوطنية )ستاتويل( العام 
1972 كان حتوي������ل املصالح التجاري������ة احلكومية في قطاع النفط من 
الوزارة إلى الشركة. وبهذه الطريقة كان من املمكن خلق بعد السياسي 
بني الوزير املسؤول عن النفط ومصالح احلكومة التجارية والتشغيلية 
البحتة التي تترتب على قرار مشاركة احلكومة في هذين املجالني. 

بعد تش������كيل ستاتويل في 1972 تركز النقاش على السبل املتوافرة 
أو املطلوبة للتأكد من خضوع سياسة وأعمال ستاتويل للسيطرة الكافية 
من كل من احلكومة والبرمل������ان. ومن جملة اجلوانب املهمة في النقاش 
كان نوع التقارير التي تقدمها ستاتويل للسلطات احلكومية والبرملانية. 
في التقرير الرقم 113 للبرملان في سنة 1972 ذكرت احلكومة ما يلي 

بخصوص السيطرة على ستاتويل من قبل احلكومة والبرملان:
»ف���ي ه���ذا املجال ت���ود ال���وزارة أن تؤك���د متكن الس���لطات في 
كل األوقات من الس���يطرة على فعاليات س���تاتويل. فبالنظر إلى 
أن الدول���ة متل���ك 100 في املائة من األس���هم في س���تاتويل فهي 
مخولٌة التوجيه التام لس���تاتويل مبوجب القانون حول ش���ركات 

املساهمة العامة«.
وفق القانون النرويجي يش������كل الوزير الهيئة العامة للش������ركات التي 
متلكه������ا احلكومة 100 ف������ي املائة، والت������ي تعمل حت������ت إدارة وزارته. 
ويقتضي هذا أن يُعقد املجلس العام للشركة ما ال يقل عن مرة بالسنة، 
وللوزير احل������ق في الدعوة إلى اجتماعات اضطرارية إضافية للمجلس 
إذا اقتضت الظروف ذلك. في حالة س������تاتويل بالذات كان الغرض من 
تش������كيلها، إضافة إلى تولي املصالح التجارية، مساعدة - احلكومة في 
تنفيذ سياس������تها النفطية على املس������توى التش������غيلي عن طريق تعاونها 
املباش������ر مع بقية حاملي الترخيص. له������ذا الغرض كانت هناك ضرورة 
لتقدمي التقارير للحكومة - وبعدها بصورة غير مباش������رة للبرملان - من 
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أج������ل تتبع دورها في التأثي������ر على العمليات اجلاري������ة قبل أن يتوصل 
حاملو التراخيص إلى قرارات يس������تعصي التأثي������ر فيها الحقا من قبل 

السلطات عند عرضها لهم للموافقة والتصديق. 
يجب التأكيد مجددا في هذا اخلصوص من أن الوزير املس������ؤول ال يتمكن 
من التأثير في قرارات الش������ركة الوطنية ستاتويل إال عن طريق دوره كاملجلس 
العام للشركة. ويعني هذا أنه ملزم بدعوة املجلس الجتماع رسمي لبحث األمر، 
يدون فيه محضر رس������مي لالجتماع. وكأي عمل آخر يقوم به الوزير عليه أن 
يتذكر أنه مسؤول جتاه البرملان الذي يحاسبه إذا ما أساء األداء أو انحرف عن 
التش������ريعات التي تخص العمل ذا الشأن. ولقد توصل البرملان إلى هذا احلل 
من أجل حتاشي قرارات أو تصرفات من قبل الوزير املعني تنبعث عن أغراض 

سياسية أو شخصية ضيقة، وال تتمتع باألغلبية الالزمة في البرملان.
من 1973 فصاعدا تس������لمت ستاتويل مس������ؤولية إدارة املصالح التجارية 
للحكوم������ة إضافة إلى إدارة حصصها املباش������رة بالذات. وعلي������ه فقد ُخولت 
س������تاتويل كذلك استعماَل حصة احلكومة بالنسبة احملددة في الترخيص عند 
التصويت داخل مجلس إدارة الشراكة )غير املتحدة( التي تدير عمليات النفط 
في الترخيص املعني. ولم تفرق قواعد التصويت في ذلك احلني بني األصوات 
الت������ي متثل حص������ة احلكومة وتلك التي متثل حصص س������تاتويل. غير أن هذه 
القواعد للتصويت تغيرت فيما يس������مى اآلن إصالح ستاتويل في العام 1984 
)راجع كذلك الفقرة 3-10-2 أعاله(. كنتيجة لهذا اإلصالح ُفصلت حصص 
مش������اركة احلكومة )التي أطلقت عليها تس������مية (SDFI عن حصص ستاتويل 
البحتة. وابتداء من هذا التاريخ لم يعد من حق س������تاتويل استعمال أصوات ال� 
SDFI إال إذا أوعز الوزير املس������ؤول إلدارة س������تاتويل في كتاب خطي إن عليها 
أن تس������تعمل هذا الصوت حلماية مصالح وطني������ة حيوية. من الناحية العملية 
فعلى الوزير قبل إصدار مثل هذا اإليعاز اخلطي أن يتأكد من مساندة البرملان 
عن طريق املشاورة معه. ولقد استمر هذا الترتيب اجلديد حتى العام 2001 
حيث س������مح لستاتويل ببيع قس������م من حصصها للقطاع اخلاص. كنتيجة لهذا 
القرار، قررت احلكومة تشكيل شركة خاصة (PETORO) للقيام بإدارة حصة 

.SDFI احلكومة املباشرة املتبقية في
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تأكيد فصل املهام التجارية عن مهام احلكومة اإلدارية
في االقتراح نفس������ه الذي قدمته احلكومة بخصوص تش������كيل ستاتويل 
كأداة للقيام مبصالح احلكومة التجارية في عمليات النفط ُحوِّل أيضا كثير 
من مهام املراقبة إلى مديرية النفط النرويجية NPD التي استحدثت لهذا 
الغرض. وألجل تأكيد االس������تقالل احلرفي لهذه املديرية كمؤسس������ة تقنية 
محاي������دة وموضوعية ُعنيِّ مجلس إدارة مس������تقل من قب������ل وزارة الصناعة 
املس������ؤولة عن النفط في ذلك احلني )نقلت املسؤولية الحقا لوزارة خاصة 
بالنفط والطاقة( إلدارة ش������ؤون املديري������ة. غير أن مجلس اإلدارة أُلغي في 
العام 1991 وأصبح������ت املديرية تابعة إداريا إلى وزارة النفط فيما يخص 
أمور النفط. ومن األسباب التي دعت إلى تشكيل مجلس اإلدارة في البداية 
هو تطمني الش������ركات الدولية العاملة في النرويج إلى أن املديرية س������تقوم 
مبهامها من دون أي حتيز للمصالح النرويجية املختلفة في عمليات النفط. 
الس������بب اآلخر له������ذا اإلج������راء كان التأكيد على متس������ك املديرية مببادئ 
الس������المة والصحة وحماية البيئة وتعظيم اس������تخالص الزيت في عمليات 
النفط. كذلك القيام مبهام املديرية بإخالص ونزاهة عند مراقبة العمليات 

من دون التحيز إلى أي من املصالح املختلفة املرتبطة بالعمليات. 
بع������د كارثة »برافو« في 1977 دار نقاش حاد في الصحف حول إمكان 
اجلمع بني املهام اخلاصة بإدارة مصادر النفط من جهة، وتلك التي تخص 
حماية الس������المة والصحة والبيئة من اجلهة األخ������رى في الوزارة ذاتها أو 
حتى املؤسس������ة نفسها )راجع الفقرة 2 - 9 - 4(. في هذا النقاش حاولت 
مديري������ة النفط بنجاح أن تش������رح وجهة نظرها بأن عزل ه������ذه املهام عن 
بعضها سيضعف كفاءة املراقبة احلكومية، ألنه سيؤدي إلى صعوبات عملية 
كبيرة في تنسيق هذه املهام بصورة فعالة بني مؤسسات منعزلة بعضها عن 
بعض. وأكدت املديرية أن مهمة التنسيق، وأن كانت داخل املؤسسة نفسها، 
متثل اليوم حتديا مستمرا لإلدارة في تلك املؤسسة، فضال عن الصعوبات 
التي ميكن توقعها عند عزل املهام بني وزارات ومؤسسات مختلفة. وكمثال 
مهم لضرورة التنس������يق املتقن ذكرت املديرية أن خطط تطوير احلقول أمر 
معقد وله في الوقت نفس������ه نتائج مهم������ة جدا من مختلف اجلوانب. لذلك 
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تقتض������ي مصلح������ة البلد أن تكون نتيجة تقييم اخلط������ة متوازنة بدقة وبعد 
اعتبار كل املصالح التقنية واالقتصادية املتش������ابكة. ومما يزيد احلاجة إلى 
جم������ع هذه املهام معا  ضرورة إكمال التقييم في أقصر وقت ممكن لتجنب 

التأخير في عملية التطوير وزيادة التكاليف لهذا السبب. 
كنتيجة ملناقش������ة ه������ذا املوضوع متكن������ت املديرية م������ن االحتفاظ بكل 
مهامه������ا. غير أن الس������لطات العلي������ا أصرت على أن تخض������ع املديرية إلى 
وزارتني مختلفني: وزارة النفط بخصوص إدارة مصادر النفط ووزارة العمل 

واألقاليم فيما يتعلق السالمة ولصحة والبيئة. 
في أواخ������ر العام 2003 وبداية 2004 مت في النهاية تقس������يم مديرية 
النف������ط إلى هيئتني منفصلتني: األولى »مديرية الس������المة« لرعاية ش������ؤون 
الس������المة والصحة والبيئة حتت وزارة العم������ل واألقاليم، والثانية »مديرية 
النف������ط« للعناي������ة بإدارة مص������ادر النفط حتت وزارة النف������ط. وعلى الرغم 
م������ن الفص������ل اإلداري بني املديريتني اتفقت كل األطراف على أن تش������ترك 
املديريتان في البناية نفس������ها في س������تافانكر، بحيث يسهل االتصال بينهما 

في األمور التي تقتضي التنسيق.

حتديد الصالحيات بني مديرية النفط وستاتويل 
س������اندت كل األحزاب السياسية فكرة تشكيل الشركة الوطنية ستاتويل 
من������ذ البداية. وبعد تش������كيلها عام 1972 حاولت إدارة الش������ركة أن تختبر 
صالحياتها وم������دى تأثيرها في وزارة النف������ط. وبقيامها بتلك احملاوالت، 

عرضت عالقتها مع مديرية النفط الختبارات صعبة.
وعلى الرغم من أن نق������اط االختالف وجدت حلها الطبيعي والصحيح 
مع مرور الزمن، بقيت الفوارق في الكفاءة والقدرة بني املؤسستني مصدرا 
للقلق. ومنذ البداية كانت ستاتويل حرة في بناء كوادرها وجهازها من دون 
أي تقييد من الس������لطات احلكومية، وفي بعض األحيان بتش������جيع فعال من 
هذه اجلهات. من اجلهة الثانية كانت مديرية النفط بصفتها دائرة حكومية 
اعتيادية تتقيد بكل التعليمات والتقييدات التي تفرض على اجلهاز احلكومي 

بصورة عامة والتي تفرضها ميزانية وزارة النفط بصورة خاصة.
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بفضل اجلهود احلثيثة التي قامت بها مديرية النفط لتحسني كفاءاتها 
الفنية واإلدارية متكنت من إثبات قدرتها لتحمل املس������ؤوليات املناطة بها، 
س������واء كانت في مراقبة العمليات أو كاستشاري للوزارة في األمور التقنية. 
غير أن الش������عور العام في البلد في بداية الس������بعينيات كان يعتبر كفاءات 
ستاتويل أحسن بكثير من كفاءات املديرية. بعد حتسن ملحوظ في موضع 
وكف������اءات املديرية تع������رض كادرها لضغوط كبيرة نتجت عن تس������رب كثير 
من موظفيها إلى ش������ركات النفط، إذ كان مس������توى الروات������ب أعلى بكثير 
من مس������توى الرواتب احلكومية. واس������تمرت ه������ذه املصاعب إلى منتصف 
الثمانينيات عندما أقرت السلطات احلكومية برنامجا خاصا للرواتب في 

مديرية النفط )راجع القسم 12-3(.

السيطرة السياسية عن طريق املوافقة على خطط تطوير احلقول 
عند إع������ادة تنظيم اجله������از احلكومي إلدارة قط������اع النفط في العام 
1972 أص������ر البرمل������ان على أن تقدم احلكوم������ة كل خطط تطوير احلقول 
إل������ى البرملان للمصادقة عليها قب������ل أن يقوم حاملو الترخيص بأي خطوة 
للش������روع في التطوير. كانت هناك أسباب متعددة لهذا القرار. أوال: كان 
البرملان يرغب في التأثير في هذه العملية التي تتطلب اس������تثمارات كبيرة 
جدا. ثانيا: كان البرملان يرغب في تقدير النتائج االقتصادية واالجتماعية 
التي ميكن توقعها نتيج������ة لعمليات التطوير واإلنتاج. ثالثا: رغب البرملان 
ف������ي التأكد من أن اس������تخالص الزيت س������يكون على أعلى نس������بة ممكنة 

مبوجب خطة التطوير.
وس������رعان ما اتضحت النتائج العملية لقرار البرملان عندما قدمت 
أولى اخلطط لتطوير احلقول للبرملان من أجل احلصول على موافقته. 
متثل خطط تطوير احلقول جهودا كبيرة تش������مل اختصاصات حرفية 
متعددة ومعقدة. لهذا بدأ التس������اؤل عم������ا إذا كان البرملان في أي بلد 
قادرا على استيعاب محتوى اخلطة واحلكم عليها. لتقييم خطة التطوير 
يحت������اج البرمل������ان إلى مش������اورة موضوعية موثوق بها لش������رح اجلوانب 
االقتصادية والتقنية املهم������ة في اخلطة. وعند حتضير خطة التطوير 

8 (241-320).indd   278 10/31/11   11:03 AM



معالم جوهرية في النهج النرويجي 

279

ملوافق������ة البرملان تقّيم الوزارة مختل������ف اآلراء والبحوث من قبل عديد 
من حاملي الترخيص واجلوانب األخرى املهتمة باملش������روع، إضافة إلى 
تقييم مديرية النفط واملستش������ارين الذين تستخدمهم الوزارة مباشرة. 
من حق البرملان في كل احلاالت أن يس������تدعي أيا من األطراف املعنية 
لالستئناس بآرائهم أو للحصول على معلومات أوفر بشأن جانب معني 

قبل التوصل إلى قراره األخير. 
بالنظ������ر إلى ضيق الوقت املعت������اد في مثل ه������ذه القضايا لم يكن 
القص������د مبدئيا أن يدخل البرملان في تفاصيل خطة التطوير. مع هذا 
قد تكون هناك حاجة إلى التعمق في جهات معينة من التطوير لغرض 
التوصل إلى حلول مقبولة سياس������يا. وعلى الرغم من حق البرملان في 
اس������تدعاء من يش������اء أصبح من عادة اللجنة املختص������ة في البرملان - 
إضاف������ة إلى ذلك - أن تس������تدعي مديرية النفط لكونها هيئة حكومية 
كفوءة من جهة، وألنها غير متحيزة أو متلونة مبصالح اقتصادية بحتة. 
املشكلة في طريقة عمل البرملان هذه هي أنها لم تتفق كليا مع التقاليد 
الس������ائدة حتى ذلك احلني في اخلدمة احلكومي������ة، خصوصا عالقة 

املوظفني مع البرملان.
مبوجب تقالي������د اخلدمة احلكومية تك������ون أي مديرية مجبرة على 
التمسك مبا اقترحته الوزارة على البرملان في تقريرها له. ليس هناك 
أي مش������كلة عادة في التمسك بهذه القاعدة إذ ما زالت املديرية متفقة 
متاما مع رأي الوزارة. غير أن املشكالت تبدأ في الظهور مبجرد وجود 
اختالف جوهري في الرأي بني الوزارة والبرملان في أي موضوع يعتبره 
البرمل������ان جوهريا في تقييم خط������ة التطوير. في مثل هذه احلاالت قد 
يكون من الصعب عل������ى املديرية أن تأخذ املوقف الصحيح. هل ينبغي 
أن تتحاشى املديرية اإلجابة عن السؤال؟ أو هل من األفضل أن جتيب 
عن الس������ؤال مبقتض������ى توصياتها للوزارة، على الرغ������م من أن الوزارة 
غض������ت النظر عن توصي������ات املديرية في تقريره������ا للبرملان؟ ال يوجد 
جواب س������هل عن هذه األس������ئلة، فاجلواب هنا يكون محفوفا بكثير من 

الشك ومعرضا لالنتقاد. 
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بعض الدروس في تنظيم إدارة النفط احلكومية
بالنسبة إلى النرويج التي كانت غنية مبصادر النفط وحيث كانت مشاركة 
احلكوم������ة أمرا اعتياديا في كثير من الصناعات لم يكن مدهش������ا أن البلد 
اتخذ قرارا سريعا ملصلحة مش������اركة احلكومة جتاريا في عمليات النفط. 
م������ع هذا فقد تكون األوضاع مختلفة متاما في أغلب البلدان الطامحة إلى 
الدخول في صناعة النفط بحيث ينبغي التأمل في اتخاذ مثل هذه اخلطوة 

إلى أن يتأكد أصحاب القرار من وجود الظروف املالئمة للنجاح. 
في الدول التي ال تتمتع باملزايا نفس������ها املش������جعة لالشتراك احلكومي 
ف������ي عملي������ات النفط يجب التس������اؤل عما إذا كان من الصحيح اس������تعمال 
اإلي������رادات احلكومية م������ن الضرائب التي يدفعها املواطن������ون في عمليات 
النفط املميزة عادة بنسبة عالية من املجازفة. في غياب الكفاءات والتقنية 
والتج������ارب الالزمة للقي������ام مبثل هذه العمليات قد يك������ون من األفضل أن 
تركز احلكومة مس������اعيها على متابعة وإدارة العمليات للتأكد من أنها تنفذ 
بأفضل الطرق التي تخدم املصلحة العامة للبلد. كذلك من املمكن للبلد أن 
يركز على حماية مصلحته االقتصادية من دون املش������اركة املباش������رة، وذلك 
عن طريق تطبيق نظام ضرائبي وتعاقدي يضمن له )البلد( احلصة الكبرى 
من األرباح، وفي الوقت نفس������ه يضمن للمستثمر استعادة استثماراته بربح 

معقول يشجعه على االستمرار في التنقيب والتطوير واإلنتاج.
عند اتخاذ القرار لالشتراك جتاريا في عمليات النفط ينبغي على البلد 
املضيف أن يتحاشى املزج بني أعمال احلكومة اإلدارية ومهامها التجارية. 
كما س������بق أن بُِحث أع������اله. تدل جتارب الدول التي ق������ررت ترك املهمتني 
لش������ركتها الوطنية على أن النتائج لم تكن مش������جعة على اإلطالق. في مثل 
هذه الدول اتضح أنه من الصعب التحكم في النفوذ املالي والسياسي الذي 
يتجمع في الش������ركة الوطنية بعد وقت قصي������ر من اإلنتاج. وغالبا ما يؤدي 
غياب الس������يطرة السياس������ية الرش������يدة، وغياب عنصر املنافسة احلقيقية 
للش������ركة الوطنية من ش������ركات أخرى، إلى البيروقراطية، أو الرش������وة، أو 
كلتيهم������ا، ويؤدي هذا التطور اخلاطئ إلى تدهور ملحوظ في الفوائد التي 

تعود في النهاية إلى املواطنني في البلد بصورة عامة.
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من جملة الدروس املفيدة األخرى التي ميكن اس������تخالصها من جتارب 
النروي������ج نذكر أيضا فائدة اجلمع ب������ني املهام املتعلقة بإدارة مصادر النفط 
م������ن جهة وتلك التي تخص العناية بالس������المة والصحة والبيئة. في الواقع 
ال ميك������ن فصل العناية مبصادر النفط عن مهمة حماية املجتمع واالقتصاد 
الوطن������ي من األضرار التي قد تس������ببها عمليات النف������ط إذا ما تركت من 
دون حماية مقصودة بدمج املهمتني، أو على األقل بالتنس������يق بينهما، ميكن 
للحكومة أن تتعامل معهما كوجهني لعملة واحدة. وتأتي أهمية ذلك بسبب 

محدودية وقت احلكومة ومدى تأثيرها في قرارات حاملي التراخيص.

8-6 مشاركة الصناعة الوطنية عموما
8-6-1 التعامل الدولي - هل يجب إشراك الصناعة الوطنية في عمليات النفط؟

كما سبق أن تعرضنا له في الفقرة 5-2-2 أعاله فإن الهدف اجلوهري 
من إدارة مصادر النفط هو حتسني القدرة اخلالقة في البلد. من الناحية 
العملية ال ميكن حتقيق هذا الهدف إال إذا ش������جعت الصناعة احمللية على 
املشاركة بصورة صحيحة وبناءة في عمليات النفط. غير أن طريقة وسرعة 
حتقي������ق هذا اله������دف أمر مهم ميس صلب مصير ه������ذه احملاولة واحتمال 
ر خططا مدروس������ة بعناية لضمان أكبر  جناحها. عل������ى البلد إذن أن يُحضِّ

نسبة للنجاح من دون خلق أي مشكالت في أثناء التطبيق.
فيما يخص درجة املش������اركة ونوعيتها في أي بلد يجدر بالس������لطات أن 
تتمع������ن في ظروفها بصراحة وأمانة قبل التوصل إلى أي قرار. إضافة إلى 
موضوع مش������اركة احلكومة الذي تعرضنا له أع������اله فهناك أنواع ودرجات 
متع������ددة ومختلفة ملش������اركة القطاع الوطني اخلاص ف������ي عمليات النفط. 
بالنس������بة إلى بلد يدخل صناعة النفط ألول م������رة، ميكن القول: »إن وجود 
تراث صناعي في مجاالت صناعية أخرى س������يكون بالطبع عامال مشجعا 
لدخول صناعة النفط«. أما عن نوعية وزخم املش������اركة فمن احملبذ أن يتم 
ذلك في البداي������ة عن طريق تقدمي اخلدمات والبضائ������ع لصناعة النفط. 
من نقطة االنطالق هذه ميكن للصناعة احمللية توس������يع وتصعيد مشاركتها 
معتم������دة على اخلبرة الت������ي تتوافر لها مع مرور الزم������ن وبالطبع في ضوء 
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االكتش������افات التي حتققها الش������ركات في دور التنقيب. على أي حال ال بد 
للبل������د من اإلصرار ف������ي أثناء املفاوضات مع الش������ركات أن تتعهد األخيرة 
باس������تعمال كوادر وطنية كجزء من مؤسساتها التش������غيلية واإلدارية، وذلك 
لغرض اكتساب الكفاءة واخلبرة في عمليات النفط التي تفتح املجال الحقا 

لزيادة مشاركة البلد في العمليات.

املشاركة الوطنية في دور التنقيب
ف������ي النقاش حتت الفقرة 5-2-3 أعاله كانت النصيحة أن يترك البلد 
املضيف عملي������ات التنقيب احلافلة باملجازفة لش������ركات النفط التي متلك 
الكف������اءات املالية والتقنية واإلدارية لتحمل املجازفة. بنش������ر عملياتها على 
أجزاء مختلفة من العالم -أو حتى داخل كل بلد - تستطيع الشركات توزيع 
اس������تثماراتها بش������كل متوازن يجعل األرباح في بع������ض األجزاء تعوض عن 

اخلسارة في أجزاء أخرى.
 بالنس������بة إلى البلد املضيف تكون اس������تثماراته كلها  معرضة للعوامل 
املجازفة نفسها ما يقلل نسبة النجاح، خصوصا إذا كان عدد االستثمارات 

قليال أو محصورا في مناطق جغرافية محددة. 
كذل������ك ذكر في الفقرة املش������ار إليها أعاله أنه م������ن األحرى بالبلد املضيف 
أن يركز على خلق منافس������ة منصفة بني الش������ركات بحيث تزداد كفاءة عمليات 
التنقيب ما يخدم مصلحة الش������ركات واحلكومة في الوقت نفس������ه. إضافة إلى 
هذا يتمكن البلد من حتسني إمكاناته في دور التنقيب على أمل أن يشارك في 

التنقيب إذا ما توافرت الظروف املالئمة لذلك بعد تخفيض مستوى املجازفة.
تب������دأ عمليات النفط عادة بعملي������ات التنقيب. وإذا م������ا كان في البلد 
مؤسس������ات ذات خب������رة في عمليات التنقيب فم������ن البديهي أن ترغب هذه 
الشركات في املشاركة في العمليات كوسيلة للنمو والتطور. غير أن تشجيع 
الس������لطات ألي من هذه املؤسس������ات على الدخول في التنقيب كمستثمر ال 
بد من أن يكون مبنيا على اقتناع السلطات بأن هذه املؤسسات قادرة على 
حتم������ل أعباء املجازفة م������ن كل اجلوانب، وأن تكون متمكن������ة تقنيا وإداريا 
وماليا من حتمل أعباء املجازفة والقيام باملهام التنقيبية مبوجب التشريع. 
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وإذا م������ا رغب البلد في تفضيل املؤسس������ات احمللية األهلية على حس������اب 
الش������ركات الدولية فمن الضروري أن يؤخذ بع������ني االعتبار تأثير مثل هذا 
االستثمار في االقتصاد الوطني. في أغلب األحيان ستكون هناك قطاعات 
واحتياجات أخرى هي األحرى بتش������جيع احلكومة من دون أن تعّرض رأس 

املال ملجازفات التنقيب. 
عل������ى أي حال ميكن للبلدان املضيفة أن تش������جع الصناعات واخلدمات 
احمللية على املشاركة في تقدمي البضائع واخلدمات لعمليات النفط بشرط 
أال يتم هذا التشجيع على حساب الكفاءة في األداء. في حالة عدم توافر كل 
املتطلبات فقد يكون من الضروري أن تس������عى الشركات األهلية املعنية إلى 
احلصول على ما حتتاج إليه من اخلبرة أو املعدات قبل دخولها في عمليات 
التجهيز. من جملة اخلدمات التي ميكن النظر بها في هذا املجال: املس������ح 
اجليولوجي، املسح اجليوفيزيائي، الدراسات املختلفة، مسوح اآلبار، املسوح 
التوبوغرافية والبحرية، خدمات املواصالت والنقل، الهندسة املدنية، تزويد 
املواد االس������تهالكية والغذائية، تزويد مواد وس������لع احلفر... إلخ. ومن أجل 
تش������جيع اخلدمات احمللية بات من املعت������اد في كثير من البلدان املضيفة أن 
يعطي التش������ريع بعض احلماية في مصلحة التجهيزات احمللية. غير أنه من 
أجل ضمان الكفاءة في األداء والتسليم في الوقت احملدد، يشترط التشريع 
ع������ادة أن يك������ون املجهز احمللي قادرا على املنافس������ة فيما يخ������ص الكفاءة، 
السعر ووقت التسليم. إضافة إلى هذا فقد تكتب املواصفات بشكل يضمن 
ق������درة املجهزين احملليني على تقدمي احللول أو الس������لع املطلوبة. لهذا فقد 
يكون من الضروري دراس������ة اإلمكانات املتوافرة في البلد والسعي إلى كتابة 
املواصفات بشكل يش������جع على اشتراك الصناعات واخلدمات احمللية على 

تقدمي العروض للنظر فيها جديا من قبل الشركات. 

املشاركة الوطنية في دور تطوير احلقول واإلنتاج 
ال ش������ك في أن احتمال مشاركة الصناعة احمللية في دور التطوير هو أكثر 
بكثير منه ف������ي دور التنقيب، وذلك لتنوع طبيعة األعمال من جهة، وألنها عادة 
تس������تغرق بع������ض الوقت، ما يعطي املج������ال للتجهز لها. لذل������ك يجدر أن يكون 
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تشجيع الصناعة الوطنية هدفا واضحا للسلطات احلكومية في البلد املضيف، 
خصوصا إذا ما أخذنا في عني االعتبار األموال الطائلة التي تصرف في هاتني 
الفترتني من عمليات النفط والتي يسترجعها املستثمرون قبل حساب الضرائب 
التي تشكل حصة البلد املضيف. من الواضح إذن أن البلد سيستفيد كثيرا إذا 
ما متكن من صرف أكبر كمية ممكنة من تكاليف التطوير واإلنتاج داخل البلد، 
إذ يس������اعد هذا على خلق العمل للمواطنني وحتفي������ز الصناعة احمللية بصورة 
عامة. إضافة إلى هذا فإن تطور الصناعة احمللية قد يؤدي مع الزمن إلى زيادة 

تصدير اخلدمات والسلع ما يساعد على تقوية االقتصاد الوطني وتطويره. 
غير أنه من الضروري - منذ البداية - أن تكون مقومات االشتراك متوافرة في 
البلد. ويعني هذا بكل بساطة أن تكون هناك القابليات املالية والتقنية والكفاءات 
البشرية حلسن األداء والقدرة على املنافسة دوليا. من الناحية األخرى يجب أن 
يتأكد البلد من وجود املصادر النفطية التي ميكن اكتش������افها في الوقت املناسب 
لكي تضمن استمرارية اخلدمات ملدة كافية تسمح بالتطوير واإلتقان. سيكون من 
املؤسف حقا أن تفش������ل محاوالت البلد في تشجيع التجهيزات احمللية لعمليات 
النفط لسبب واحد هو توقف العمليات لعدم وجود مزيد من االكتشافات. ومما 
يزيد أهمية االس������تمرارية أن السوق العاملية للسلع واخلدمات متر عادة بحاالت 
غي������ر متوقعة قد تخلق صعوبات وقتية للتجهي������زات احمللية. غير أن الصعوبات 
الوقتية قد تنتهي بأوضاع مناس������بة بعد حني إذ يس������تقر منو التجهيزات احمللية 
على األمد األبعد. لتحاش������ي الذبذبات غير املتوقعة في نطاق وأسعار اخلدمات 
والس������لع في دور التطوير، يجب على الصناعة احمللية أن تبذل جهودا جدية في 
دخول سوق التجهيز في فترة اإلنتاج التي تستمر عادة إلى ما ال يقل عن عشرات 

السنني خصوصا بالنسبة إلى احلقول الكبيرة. 

8-6-2 التجربة النرويجية 
اشتراك شركات النفط النرويجية

كما س������بق ذكره ف������ي اجل������زء األول، الفق������رة 2-11-1 فقد جابهت 
النرويج في بداية السبعينيات احتمال اشتراك شركات نفط وطنية عدة 
مباشرة كمستثمرين في عمليات النفط على الساحل القاري النرويجي. 
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إذ أُسس������ت كل من شركة ساغا وشركة نورسك هايدرو في العام 1965، 
وهي س������نة ابتداء عمليات النفط. ولقد حلق تش������كيل هاتني الش������ركتني 
 )DNO( تشكيل »ستاتويل احلكومية« في العام 1972، وشركة دي إن أو

األهلية في الوقت نفسه.
من بني الش������ركات األربع التي ذكرت أعاله اس������تمرت كل من ستاتويل 
ونورس������ك هايدرو في أداء أدوار مهمة. كما جتني الش������ركتان اليوم أرباحا 
من اس������تثماراتها خارج البالد، حي������ث حصلت على امتي������ازات متواضعة. 
أما س������اغا، الش������ركة األصغر، فقد كافحت لوقت طويل حتت ظل ستاتويل 
ونورسك هايدرو، ومتكنت لوقت قصير من أن تبرز كشركة مشغلة مرموقة 
في الساحل القاري النرويجي. الشركة الرابعة »دي إن أو« هي اليوم شركة 
صغيرة احلج������م تعمل خارج النرويج، خصوصا في اليمن وفي كردس������تان 
الع������راق، إذ  أث������ار توقيعها العقود مع الس������لطات الكردية، من دون موافقة 

السلطات املركزية في بغداد، ضجة كبيرة.
ولو نظرنا في التجربة النرويجية لوجدنا أن الش������ك الذي كان يراود 
احلكومة النرويجية بشأن إمكان مساندة أربع شركات وطنية في الوقت 
نفس������ه، في منافسة حادة مع الش������ركات الدولية في النرويج وخارجها، 
كان في الواقع مبررا. فمنذ بداية السبعينيات كان املوقف االستراتيجي 
للنرويج يتجه إلى تفضيل دعم ش������ركة وطنية واحدة تس������تطيع أن تأخذ 
محال بارزا بني ش������ركات النف������ط الكبرى على املس������توى الدولي. ولقد 
عّب������رت احلكومة عن رأيها في ه������ذا الصدد في التقري������ر إلى البرملان 
بتاريخ 1971 كما سبقت اإلشارة إليه في الفقرة 2-11-1 أعاله. وكان 
التقدي������ر في ذلك الوقت مييل إل������ى أن املصادر النفطية في البلد تكفي 
لتحقيق هذه الرؤية فقط على أس������اس شركة واحدة. غير أن األحداث 
س������بقت هذا الرأي، إذ ظهر في الواقع  أربع ش������ركات وطنية للنفط من 
دون أن تتمك������ن احلكومة من منع هذا التعدد في الش������ركات. في الواقع 
طال������ب مالكو احلصص ف������ي ثالث من الش������ركات أن متنحهم احلكومة 
بعض احلماية في محاولتهم التطور إلى مشغل فّعال في الساحل القاري 
النرويجي. وعلى الرغم من أهمية النقاش الذي أش������ير إليه في الفقرة 
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2-11-1 من اجلزء األول فإنه لم يغير من حقيقة األمور، حيث اس������تمر 
الضغط من قبل الش������ركات الثالث بالطرق السياسية املعهودة للحصول 

على دعم احلكومة.
ال ب������د من االعتراف هنا ب������أن وجود كثير من الش������ركات الوطنية كان 
ال يخلو من بعض الفوائد. من دون ش������ك أدى وجود هذه الش������ركات دورا 
إيجابيا في خلق منافس������ة بناءة ليس فقط بني الشركات الوطنية والدولية، 
بل كذلك أيضا بني الش������ركات الوطنية. خصوصا فيما يتعلق باملنافسة بني 
الش������ركتني الكبريني س������تاتويل وهايدرو، فلقد أدى ذلك إلى توسيع نطاق 
وعدد احللول )البدائل( التي طرحت للبحث من قبل الس������لطات احلكومية 
عن������د تطوير مختلف احلقول أو حتى عند مناقش������ة النهج االس������تراتيجي 
لتخطيط العمليات في املس������تقبل القريب والبعيد. من الناحية العملية أدى 
وجود ش������ركات وطنية متعددة إلى مزيد من االكتشافات. وألن كال من هذه 
الش������ركات كانت تطمح إلى حتقيق مشاريعها التنقيبية املفضلة ازداد عدد 
اآلب������ار التنقيبية ما أدى ب������دوره إلى فتح مجاالت وآف������اق جديدة للتنقيب 
اس������تفاد منها البلد وبقية الشركات بشكل نشاط أكبر في التنقيب أدى إلى 

مزيد من االكتشافات. 
كذلك أبدى توجه الش������ركات الوطنية في مجال تطوير احلقول كثيرا من 
التنويع والتجديد باجتاه������ات مختلفة. ولعل أهم األمثلة في هذا الصدد ما 
أبدت������ه هايدرو م������ن مثابرة وروح خالقة عند إصراره������ا على حتقيق اإلنتاج 
التج������اري من الطبقات الرملية الرقيق������ة في حقل ترول. ألجل التاريخ يجب 
أن يُذَكر هنا أن الش������ركات األخرى املشاركة في هذا احلقل عارضت بشدة 
طموح������ات هاي������درو في إنتاج الزيت من حقل ترول ال������ذي كانت تعتبره هذه 
الش������ركات حقال للغاز فقط. هنالك أيضا كثير م������ن األمثلة وخصوصا في 
العالقة بني ستاتويل وهايدرو، ما يثبت أن املنافسة بينهما أدت إلى حتسينات 

كبيرة في كفاءة األداء ما خدم مصلحة البلد والشركات على حد السواء.
لتعدد الش������ركات الوطني������ة منفعة أخرى تتلخص في حتاش������ي االحتكار 
لشركة واحدة وباألخص إذا كانت شركة وطنية تتمتع بتأييد سياسي واسع. 
كما س������بق أن بحث ف������ي اجلزء األول، ف������ي الفق������رة 3-10-2 فلقد توصل 
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سياس������يو البلد إلى أن الصالحيات التي ُمنحت لستاتويل عند تأسيسها في 
العام 1972 كانت أوسع من الالزم، بحيث إنها كانت تهدد مبدأ تعدد وجهات 
النظر الذي كان مهما لتعزيز الكفاءة في عمليات النفط. وجود عدة شركات 
نرويجية س������اعد الس������لطات احلكومية كذلك على تفه������م وجهات نظر وآراء 
مختلفة نابعة من الواقع النرويجي. وبدراس������ة هذه اآلراء إضافة إلى اآلراء 
األخرى من قبل حاملي التراخيص وغيرهم اس������تطاعت احلكومة أن تتوصل 

إلى قرارات تأخذ بعني االعتبار أكبر عدد ممكن من وجهات النظر.
بعد بحث التجربة النرويجية بخصوص تأس������يس ش������ركة وطنية فإنه من 
الصعب منح النصائح للبلدان األخرى بش������أن املوضوع نفسه. فيما يخص نوع 
الش������ركة، خصوصا إذا كانت ش������ركة حكومية أو أهلية ف������إن ذلك يعتمد على 
الوضع السياس������ي في البلد. في حال كونها ش������ركة ممتلكة من قبل احلكومة 
100 في املائة يجب التأكد من أنها ال تتمتع بأي مسؤوليات إدارية بالنسبة إلى 
بقية حاملي التراخيص، ألن ذلك سوف يسيء إلى موضوعية اإلدارة وحيادها 
ما سيؤثر سلبا في توفير جو عادل للمنافسة احلرة بني الشركات. كذلك يجب 
أال يكون موضع الش������ركة احتكاريا أو طاغيا بحيث جتعل النقاش بني الشركاء 
مضيع������ة للوقت م������ن دون جدوى. أما إذ قرر البلد أن تكون الش������ركة الوطنية 
أهلية فليس من املمكن أن تقوم الش������ركة بأي مهام إدارية نيابة عن احلكومة. 
مع هذا فقد تهدد الش������ركة جو املنافسة احلرة إذا ما قررت السلطات منحها 

امتيازات في التصويت جتعلها طاغية على منافسيها عند اتخاذ القرارات.
أما فيما يخص عدد الش������ركات الوطنية فإنه من النادر أن تكون هناك 
مصادر نفطية كافية في البلد لتبرير وجود كثير من هذه الش������ركات. وإذا 
كان الهدف تأسيس شركة متينة قادرة على منافسة الشركات الدولية خارج 

البلد فإن ترخيص عديد من الشركات الوطنية قد يعرقل هذه الرؤية. 

اجلدارة الوطنية كعامل مساعد على املشاركة
من حس������ن حظ النرويج أنه������ا كانت بلدا صناعيا قب������ل دخول النفط. 
لذلك كان من السهل نسبيا أن تسهم مختلف املؤسسات في تسهيل وتعزيز 
املش������اركة الوطنية في عمليات النفط. على س������بيل املثال ساعدت صناعة 
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الس������فن النرويجي������ة وتقدم الهندس������ة بصورة عامة في البل������د على تطوير 
املنّصات الكونكريتية في الس������بعينيات ما جعل النرويج بلدا رائدا في هذه 
التقنية. كذلك س������ّهل وجود ثقافة واس������عة وعالية ف������ي أغلب املواضيع في 
البلد عل������ى توظيف وتدريب الكوادر النفطية بس������رعة وكفاءة. إضافة إلى 
هذا س������ارعت مراكز البحوث في النرويج إلى تفه������م احتياجات الصناعة 
النفطية واملبادرة إلى تلبيتها والتهيؤ الحتياجات املس������تقبل، خصوصا فيما 

يخص الظروف البحرية واملناخية املتوقعة في املستقبل.
ومن اجلدير بالذكر في هذا املجال أن التعاون بني املؤسسات الصناعية 
والتقنية في البلدان حول بحر الشمال ساعدت على خلق »مختبر« طليعي 
بالنسبة إلى تقنية عمليات النفط بحرا. وهكذا فإن للبلد مجاال كبيرا للتطور 
في مش������اركته في صناعة النفط إذا كانت هناك نواة مش������جعة من املعرفة 
واخلب������رة، وإذا ما جنح في جتنيد هذه اإلمكانات لدعم اجلهد الوطني في 
صناعة النفط. سر النجاح بعد ذلك يعتمد على قابلية البلد للمنافسة فيما 

يخص السعر والنوعية وتسليم النتائج في الوقت الصحيح. 

8-7 التحكم بزخم عمليات النفط... كيف ميكن احلفاظ على مستوى مستقر؟
8 - 7 - 1 التجربة الدولية

بطبيعة احلال فإن مس������ألة اختيار نوعي������ة وتعاقب جوالت التراخيص 
مس������ألة تخ������ص البلد املضيف. وكم������ا هو متوقع جند أن سياس������ة البلدان 
املضيفة تختلف كثيرا من بلد إلى بلد بناء على وفرة املصادر وظروف البلد 

االقتصادية والسياسية وخصوصا درجة حاجته إلى اكتشاف النفط. 
في أغلب الدول التي تريد الدخول إلى صناعة النفط جند أن احتمال 
وجود النفط إما غير معروف أو مشكوك فيه من قبل الشركات. هذا الصنف 
م������ن الدول املضيفة يجابه طبعا حتديا كبيرا في محاولة جذب الش������ركات 
للعمل داخل أراضيه من أجل اكتش������اف الزيت أو الغاز، على أمل أن يؤدي 
هذا إلى تشجيع شركات أخرى للتنقيب في البلد ومن ثم إلى تطوير بعض 
االكتش������افات. وطاملا كان البلد في ه������ذه املرحلة القلقة من عمليات النفط 
ال يوجد هناك أي ضغط ملح يحمل البلد على التحكم في سرعة عمليات 
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النفط. مع هذا فقد تكون هناك أس������باب سياس������ية أو بيئية ترجح التطور 
التدريجي في سرعة ونطاق عمليات التنقيب. على سبيل املثال فإن املوازنة 
بني تصعيد عمليات التنقيب واحملافظة على البيئة قد تكون ضرورة ملحة 
خصوصا في بلدان تتمتع بحركة س������ياحية مهمة القتصاد البلد أو في بلد 

زراعي أو بلد يعتمد على صيد األسماك... إلخ. 
في البلدان التي تتمتع مبستوى معتدل من عمليات النفط يكون الضغط 
السياسي عادة باجتاه تصعيد عمليات النفط من أجل تعظيم الدخل وتقليل 
التكاليف البالغة التي يتحملها البلد في اس������تيراد الزيت من اخلارج. لهذا 
الس������بب ال يوجد في هذه البلدان أي سبب يحملها على التردد في تصعيد 
عملي������ات النفط، إال إذا كان هناك تض������ارب في املصالح بني احلفاظ على 

البيئة أو احلياة االجتماعية وتصعيد عمليات النفط. 
أما بالنس������بة إلى البلدان الغنية بالنفط فإن مس������ألة التحكم في مس������توى 
العمليات يعود أوال وأخيرا إلى محاولة التحكم في مستوى اإلنتاج. في املناطق 
التي تتمتع مبستوى منخفض لتكاليف اإلنتاج كما هي احلال في أكثر دول أوبك، 
يت������م التحكم في مس������توى عمليات النفط عن طري������ق التحكم في زخم عمليات 
التنقيب أو عن طريق التحكم في املستوى املرخص لإلنتاج. فيما يتعلق باملناطق 
التي تفتح للتنقيب في أي حني وس������رعة تعاقب جوالت التراخيص فإنها تعتمد 
عادة على الضغوط السياس������ية واالجتماعية والبيئية التي تتطلب حتكما دقيقا 
في مستوى العمليات. بالطبع يؤجل فتح املناطق الصعبة أو ذات التكلفة العالية 

إلى أوقات الحقة الستغالل املناطق ذات السعر األقل. 

8 - 7 - 2 التجربة النرويجية
بالنس������بة إلى سياسة النفط في النرويج فقد كان وال يزال التحكم  في 
مستوى وس������رعة عمليات النفط من أهم األهداف، كما سبق وأن ذكر في 

اجلزء األول في الفقرات 2-5، 3-6، 3-10، 4-5، و4-6 أعاله. 
وكما ذكر في الفقرة 2-2-2 فلقد أدت االكتش������افات املذهلة في أوائل 
الس������بعينيات إلى فترة طويلة من التأني في منح التراخيص اجلديدة. أهم 
األس������باب التي أدت إلى هذا التأني كان من دون ش������ك اخلوف من فقدان 
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الس������يطرة السياس������ية عل������ى إدارة عمليات النفط وعلى طريقة اس������تغالل 
مص������ادر النفط ملنفعة البلد. باألخص، كان البلد حذرا من تصعيد عمليات 
النفط قبل أن يتس������ع له املجال لتبني سياسة واستراتيجية مدروسة لقطاع 

النفط.
منذ 1973 فصاعدا س������اعدت االكتش������افات املتعددة مصحوبة بزيادة 
س������عر الزيت على خلق ارتفاع ملحوظ في عملي������ات تطوير احلقول. ولقد 
خلق هذا االرتفاع نقاشا مجددا حول املستوى املقبول للعمليات. وكما سبق 
بحثه في القس������م 2 - 5 أعاله فلقد ركز التقرير الرقم 25 بشأن »صناعة 
النف������ط في املجتمع النرويج������ي« على ضرورة التحكم ف������ي تطور تدريجي 
ومخطط لقطاع النفط. وحّذر التقرير من السماح لتصعيد غير مخطط له 
ف������ي عمليات النفط أو الريع الناجت من ذلك لالعتقاد بأن مثل هذا التطور 
س������يؤدي إلى نتائج مضرة باالقتصاد الوطني. ومن احملتمل أن تترتب هذه 
النتائج إما بصورة غير مباش������رة عن طري������ق التضخم في الرواتب وتدهور 
قابلية البضائع الوطنية على منافسة الدول املجاورة، أو بصورة مباشرة عن 

طريق استعمال الريع النفطي في االستهالك الوطني.
ف������ي النقاش الذي عقب التقرير الرقم 25 كان هناك تركيز مؤس������ف 
على مس������توى اإلنتاج الذي يتحمله االقتصاد الوطني من دون اإلساءة إلى 
الصناعات غير النفطية. وكما س������بق ش������رحه في القسم 4-3 أعاله، لم 
مير وقت طويل قبل أن تدرك الس������لطات احلكومية أن الطريقة الوحيدة 
للتحكم في مس������توى عمليات النفط تكون بوساطة التحكم في زخم منح 
االمتيازات واملس������احة اجلغرافية التي تغطيه������ا االمتيازات في أي وقت. 
فبمجرد منح االمتيازات يصبح من العس������ير التحك������م في توقيت ونطاق 
عملي������ات تطوير احلقول املكتش������فة؛ لهذا حتّول التركي������ز من التحكم في 
مستوى اإلنتاج إلى التحكم في سياسة التراخيص كأداة فعالة في التحكم 

مبستوى عمليات النفط. 
اس������تمرت النرويج ف������ي النهج الذي دع������ا إليه التقري������ر الرقم  25 
بخصوص التأني والتحكم في مستوى عمليات النفط طوال السبعينيات 
وحت������ى مطلع الثمانيني������ات. وفي العام 1982 ارت������أت احلكومة أنه من 
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احلكم������ة أن يع������اد النظر في موضوع حساس������ية االقتص������اد النرويجي 
لعملي������ات النفط بصورة عامة وفي مس������توى النش������اط في قطاع النفط 
بصورة خاصة، وعينت جلنة خاصة )جلنة الزخم( لدراسة املوضوع على 
ض������وء التجارب التي مر بها البلد منذ بداية العمليات حتى ذلك احلني. 
وبصورة خاصة كلفت اللجنة بإبداء رأيها فيما إذا كان تصعيد مس������توى 
العملي������ات في قطاع النفط مض������را بالصناعات األخرى في البلد أم ال. 
ومب������ا أن البلد قد أصبح معتمدا على الريع م������ن عمليات النفط طلبت 
احلكومة إلى اللجنة اقتراح السبل التي متكن البلد من حماية االقتصاد 

الوطني من الذبذبات العنيفة أحيانا في ريع النفط الصافي للبلد.
منذ بداية اإلنتاج كان االعتقاد الس������ائد بني سياس������يي البلد أن من 
أجنع الطرق لتحاش������ي األضرار التي ميك������ن أن يتعرض لها البلد نتيجة 
للذبذب������ات العنيفة في س������عر الزيت وم������ن ثم في ريع النف������ط أن يُعزل 
األخير متاما عن االس������تهالك احمللي. لذل������ك كان البلد متهيئا لتوصية 
اللجنة العام 1983 )راجع القس������م 3-6( بشأن تأسيس صندوق للنفط 
تس������تثمر أمواله فقط في األس������واق الدولية خارج النرويج. وبعد دراسة 
فائض������ة وطويلة األمد اتخذ املجتمع السياس������ي في النرويج قرارا مهما 
بتأس������يس الصندوق العام 1990. غي������ر أن توصية اللجنة أدت على أي 
ح������ال إلى تهدئ������ة املخاوف التي س������ادت طوال الس������بعينيات بخصوص 
عواقب التصعيد في عمليات النف������ط. ومن أولى النتائج لتقرير اللجنة 
كان التساهل امللحوظ في نظرة احلكومة ملنح التراخيص، كذلك ساعد 
التقري������ر على تطم������ني أصحاب القرار ف������ي البلد إلى أن������ه من املمكن 
تصعي������د عمليات التطوير واإلنتاج من دون اإلضرار باالقتصاد الوطني. 
وهك������ذا ب������دأت عمليات النفط بالنم������و متجلية في زي������ادة ملحوظة في 
مستوى االس������تثمار على الرغم من انخفاض أسعار الزيت من منتصف 
الثمانينيات. ومبجرد حتقيق مس������توى أعلى لالستثمار في قطاع النفط 
نش������أت هناك حوافز وضغوط معهودة في املجتمع النرويجي إذ تغيرت 
اس������تراتيجية البل������د من حتاش������ي التصعيد إلى محاول������ة احلفاظ على

مستوى ثابت لالستثمار.
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كما س������بق أن أشير إليه في الفقرتني 4 - 5 و4 - 6 أعاله فلقد كان من 
الضروري أن يعاد النظر في السياسة النفطية بعد الهبوط العنيف في أسعار 
الزيت من بداية الثمانينيات. في التقرير للبرملان الرقم 46 )1987-1986( 
دعت احلكومة إلى سياسة تنقيبية أكثر شراسة للوصول إلى اكتشافات جديدة 
ميكن تطويرها جتاريا وفي أسرع وقت ممكن. كذلك دعا التقرير إلى تخفيف 
األعباء الضريبية واإلدارية نوعا ما محاولة لتش������جيع الش������ركات العاملة في 
النرويج على االستمرار في العمل على الرغم من األسعار املنخفضة في تلك 
الفترة. وقد اس������تمرت اخلطوط العريضة لهذه السياسة التي حاولت تشجيع 
الش������ركات على االستمرار في االستثمار طوال التسعينيات، وكان فتح البحر 

النرويجي للتنقيب من جملة الوسائل التي استخدمت حتت هذه السياسة.
كذلك اتخذت الس������لطات النرويجية بعض اخلطوات لتخفيف الش������روط 
ملنح التراخيص في بحر الش������مال باخلصوص. وكان الغرض من هذا تشجيع 
عمليات تطوير بعض احلقول التي كانت الشركات تعتبرها غير مربحة حتت 
الظ������روف والش������روط القائمة قبل التخفيف. ومن وجه������ة نظر احلكومة كان 
اإلسراع في تطوير هذه احلقول مهما، ألنها كانت تعتمد على استمرار وجود 
املع������دات الالزمة ف������ي احلقول الكبرى املنتجة قب������ل أن يقف اإلنتاج من هذه 
احلقول أو ينتهي وقت صالحيتها لالس������تعمال. ولقد شمل تخفيف الشروط 
مصادر عدة في بحر الش������مال م������ن جملتها مصادر في حق������ول صغيرة إلى 
متوس������طة احلجم تقع قرب حق������ول منتجة، أو في حقول ب������دأت تقترب من 

النضوب وحتتاج إلى استثمارات جديدة لتمديد اإلنتاج فيها قبل غلقه. 
عن طريق مش������اريع متعددة للتعاون بني الس������لطات احلكومية وش������ركات 
النفط متكن الطرفان معا من تخفيض أس������عار التكلفة في كثير من احلقول 
ما س������اعد على استمرار عمليات التطوير واإلنتاج على الرغم من االنخفاض 
الرهيب في أس������عار الزيت الذي استمر في أواخر الثمانينيات والتسعينيات. 
وبع������د حتقي������ق بعض النجاح في تخفيض أس������عار التكلفة اس������تمرت صناعة 
النفط في محاولة حتس������ني نوعية وكفاءة العالقة بني الش������ركات املشغلة من 
جهة والش������ركات املقاولة التي جتهزها باخلدمات واملعدات في عملية تطوير 
احلقول، إضافة إلى هذا فلقد حاولت كثير من الش������ركات أن تعيد النظر في 
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التركيب الداخلي للش������ركة وعالقاتها بالش������ركات األخرى في محاولة جادة 
لتحسني مجموعة املشاريع ومصادر النفط املتوافرة لديها. ومتكنت الصناعة 
خالل هذه اجلهود املختلفة من احلفاظ على مستوى ال بأس به من العمليات. 
ومع هذا فلقد كان من الصعب حتاش������ي بعض االرتف������اع في التكلفة كنتيجة 
لالنخف������اض الطبيعي في أحجام املص������ادر النفطية املتبقية من الزيت والغاز 
على الساحل النرويجي القاري. كذلك فإن معدات اإلنتاج في احلقول الكبرى 

كادت تكون هرمة في ذلك الوقت ما زاد من تكاليف إدامتها وتشغيلها.
وكما سبقت اإلشارة إليه أعاله فلقد كانت شركات النفط ذاتها، ليس فقط 
في النرويج وإمنا في مختلف أطراف العالم، مهتمة باتخاذ اإلجراءات الالزمة 
من أجل حتس������ني مستوى األرباح حتت ظروف أسعار الزيت املنخفضة. ومن 
جمل������ة اإلجراءات التي ركَّزت عليها الش������ركات تبادل حقوق التنقيب واإلنتاج 

بعضها مع بعض إذ ميكن تقليل التكلفة عن طريق التنسيق بني املشاريع. 
بفض������ل اجلهود املذكورة أع������اله وغيرها، متكنت الش������ركات بالتعاون مع 
الس������لطات في النرويج من احلفاظ على مستوى معتدل لعمليات النفط. غير 
أنه في نهاية املطاف ال يوجد أي مخرج نهائي من ضرورة تقبل بعض االرتفاع 
ف������ي تكاليف البرميل بصورة عامة ف������ي البلد كنتيجة حتمية لنضوب احلقول 
الكبي������رة وصعوبة تعويضها بحقول أصغر حجم������ا وأكثر تكلفة. بعبارة أخرى 
ل عملية االنخف������اض في اإلنتاج إلى أجل قصير، ولكن  من املس������تطاع أن تؤجَّ
ظاهرة الش������يخوخة في إقليم النفط نتيجة الستخراج احلقول الكبيرة تبقى 

حتمية في األمد البعيد. 

8-8 إدارة البيانات
8-8-1 التجربة الدولية

قيمة البيانات من عمليات النفط
بالطبع فإن الهدف الرئيسي من عمليات النفط اكتشاف وإنتاج ما يوجد 
حت������ت األرض في البلد من مصادر للنفط بالس������رعة والطريقة التي يهدف 
إليهما البلد الس������تغالل هذه الثروة. غير أن النج������اح في هذا اجلهد يعتمد 
عل������ى عوامل متعددة بُحث كثير منها بص������ورة وافرة في هذا الكتاب. وبينما 
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تقوم الشركات بجهودها الكتشاف هذه املصادر يجدر بالسلطات احلكومية 
املش������رفة على أمور النفط أن تتفهم قيمة البيانات التي تتراكم من عمليات 
التنقيب، وأن تستعمل هذه البيانات - متمسكة بشروط احلفاظ على سرية 
بعضها مبوجب التش������ريع والعقود- من أجل تخطيط األعمال في املستقبل 

وترغيب مزيد من الشركات للدخول في مشاريع جديدة للتنقيب.
باألخص حتاول الشركات قدر اإلمكان أن حتيط البيانات التي جتمعها 
في املراحل األولى من التنقيب بضباب قامت من السرية دفاعا عن مصلحتها 
التجارية في التمسك بهذه البيانات من دون أن يستفيد أحد من منافسيها، 
ومن السهل تفهم هذه الرغبة من الشركات التي وظفت كثيرا من رأسمالها 
جلمع املعلومات؛ لهذا السبب تتقبل الدول املضيفة أن تعطي تعهدات وقت 
توقيع العقد بأن تلتزم بسرية هذه املعلومات ملدة قصيرة نسبيا )عادة نحو 
خمس سنوات( حتدد في التشريع أو في العقد، مع هذا حتتفظ السلطات 
بحق نش������ر جوهر النتائج التي توصلت إليها عمليات التنقيب في تقاريرها 
- للحكومة العليا أو للبرملان مثال - أو عند إعالن دورة جديدة في األماكن 

املقاربة من عمليات التنقيب املعنية. 
لألس������ف جند أن الدول املضيفة تختلف كثيرا في ممارسة صالحياتها 
فيم������ا يخص اس������تعمال البيان������ات كأداة فّعالة في تش������جيع التنقيب داخل 
أراضيه������ا، فهناك مثال بعض البلدان الت������ي ال تهتم بهذه البيانات إذ تترك 
العناية بها للشركات لتحاشي تكاليف التخزين والتصنيف والتقييم، وهناك 
أيض������ا اجلزء اآلخ������ر من البلدان التي جتمع ظاهري������ا البيانات من دون أن 
تضمن حسن تخزينها أو استعمالها مما يجعل استعمالها من قبل الشركات 
الراغب������ة ف������ي الدخول إلى البل������د صعبا أو حتى مس������تحيال. في مثل هذه 
البلدان تكون البيانات ولألسف الشديد من دون أي قيمة حقيقية ما يؤدي 
إلى زيادة تكلفة العمليات وفي بعض احلاالت الفش������ل في جذب ش������ركات 

جديدة للتنقيب في البلد. 
ف������ي بعض البلدان املتقدمة في مج������ال البيانات جند بالعكس درجة 
عالية من العناية بجمع البيانات وتصنيفها وخزنها، وكذلك تهيئة املجال 
الس������تعمال البيانات من قبل من يش������اء مقابل أج������رة ضئيلة تكاد تكون 
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رمزي������ة. املنط������ق وراء هذا النهج هو أن للبيان������ات قيمة كبيرة لتخفيض 
عنصر املجازفة اجليولوجية التي هي بيت القصيد بالنسبة إلى التنقيب 
عن النفط. وعند تس������هيل احلصول على البيان������ات ملختلف الفئات من 
الباحثني - س������واء كانوا من األوس������اط األكادميية أو التجارية - تساهم 
السلطات بالفعل في تخفيض مستوى املجازفة ما يشجع الشركات على 
املش������اركة في التنقيب لفحص نظرياتها التي تتوص������ل إليها عند إعادة 

تفسير البيانات القدمية. 
تعتب������ر البيانات ف������ي أي صناعة أو حرفة كنزا ثمينا لتحس������ني األداء 
وتطوير األس������س التي تعتم������د عليها الصناعة أو احلرف������ة. وتنطبق هذه 
القاع������دة ليس فقط على صناعة النفط وإمنا على أي صناعة أو حرفة، 
غي������ر أن صناعة النفط بتعدد احلرف واالختصاصات التي تس������تند إليها 
تكون بطبيعة احلال أكثر اعتمادا على البيانات وس������هولة احلصول عليها، 
لذل������ك نرى ف������ي البلدان الناجحة ف������ي إدارة عمليات النفط أن سياس������ة 
تس������هيل الوص������ول إلى البيانات ت������ؤدي في كل احلاالت إل������ى خلق حركة 
ثمين������ة من املؤمترات والن������دوات املهنية واألكادميية وإلى نش������ر كثير من 
البحوث التي توس������ع آفاق التفكير في اجلوانب املختلفة واحلساس������ة من 
عمليات النفط وإدارتها. ومع مرور الزمن تؤدي هذه الفعاليات إلى إقناع 
الشركات أو السلطات بتغيير أو تطوير أساليب عملها ما يؤدي بدوره إلى 
حتسني النتائج للبلد املضيف. وميكن أن نستنتج من هذا أنه من مصلحة 
البلد املضيف أن يشجع القطاع األكادميي على استعمال البيانات لتحليل 

ودراسة عمليات النفط إضافة إلى عرض البيانات للشركات. 

8 - 8 - 2 التجربة النرويجية
سهولة احلصول على تفسير البيانات من شركات النفط 

في أواسط الستينيات تعرضت شركات النفط ألول مرة لضغوط كبيرة 
من قبل دول أوبك بخصوص توفير مزيد من البيانات للسلطات احلكومية. 
وعل������ى الرغم من أن كثيرا من ال������دول الغربية )مثل الواليات املتحدة وكندا 
وفنزويال( كانت قد توصلت إلى ترتيبات متطورة لتبادل البيانات ووجهات 
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النظر بني الش������ركات والس������لطات احلكومية، فلقد كان الش������عور العام بني 
شركات النفط سلبيا بخصوص تقدمي املعلومات للسلطات احلكومية، وفي 
احلقيقة كانت الش������ركات تعتبر مطالب السلطات في هذا االجتاه جتاوزا 
حلقوقها التجارية وتهديدا لهيمنتها التقنية جتاه منافس������يها، ومن ضمنها 
الش������ركات الوطنية التي كانت قد أسست أو على وشك التأسيس في ذلك 

الوقت خصوصا في بلدان أوبك.
من������ذ بداي������ة عمليات النفط ف������ي منتصف الس������تينيات متكن موظفو 
احلكوم������ة من خلق عالقات ودية مع مديري ش������ركات النفط الذين كانوا 
يتطلعون إلى الدخول في عمليات النفط في النرويج، ولقد مارس������ت هذه 
العالقات الطيبة دورا مهما في صياغة سياس������ة التراخيص باخلصوص، 
وبقي������ة تقالي������د املراقبة من قب������ل الدولة بصورة عام������ة، باجتاه املصلحة 
املش������تركة بني الطرف������ني، غير أن ه������ذه العالقة الودية تغي������رت نوعا ما 
باجتاه احلذر من قبل الشركات عندما شرعت شعبة النفط بأعمالها في 
وزارة الصناع������ة خصوصا في املجال احلرفي الذي كان في األغلب يتعلق 
بالتنقيب. فبينما أبدت الشركات استعدادها لتجهيز السلطات بالبيانات 
اخل������ام اعتذرت بصراحة عن عدم اس������تعدادها لتجهي������ز بيانات حتتوي 
على تفس������ير الش������ركة للبيانات اخلام، وبرروا موقفهم هذا بأن الش������ركة 
إذا ما قدمت تفاس������يرها فقد تعرِّض نفسها لعقوبات قانونية أو مطالب 
للتعويض، إذا ما ثبت في وقت الحق أن تفسيرها كان خاطئا ما أدى إلى 
نتائج مؤس������فة، كذلك أش������اروا إلى أن القانون الساري في ذلك الوقت ال 

يجبرهم على تقدمي مثل هذه املعلومات. 
ولقد اس������تمر الن������زاع بني الس������لطات النرويجية وحامل������ي التراخيص 
بخصوص التعامل بينهما من دون أن تتس������لم الس������لطات بعض التفاس������ير 
التي تقوم بها الشركات حتى منتصف السبعينيات حني حتسنت العالقات 

بصورة جذرية، وكانت هناك  أسباب عدة لهذا التحسن في العالقات:
أوال، بع������د حتقي������ق مزيد من االكتش������افات الكبرى ب������دأ أغلب حاملي 
التراخي������ص يتطلعون إلى تطوير اكتش������افاتهم وإلى احلص������ول على مزيد 
من االمتيازات في املس������تقبل ما جعلهم راغبني في حتس������ني عالقاتهم مع 

8 (241-320).indd   296 10/31/11   11:03 AM



معالم جوهرية في النهج النرويجي 

297

الس������لطات، كذلك كان من الضروري أن يوافق البرملان على خطط تطوير 
احلق������ول التي تقترحها الش������ركات قب������ل متكنها من الش������روع في عمليات 
التطوي������ر. ومن املع������روف أن البرملان يعتمد كليا عل������ى توصية الوزارة عند 
بحث خطة التطوير ما يجعل الشركة أكثر رغبة في ترضية الوزارة وحتسني 

االتصال معها بوساطة تقدمي البيانات الوافرة.
ثانيا، بعد مزيد من االكتش������افات بدأت اإلدارة احلكومية لقطاع النفط 
تش������عر بحاجة ماس������ة إلى أنظمة أكثر تفصيال في مج������االت متعددة، من 
جملتها حق السلطات في تسلم البيانات من حاملي التراخيص، ولقد أدت 
هذه احلاجة في النهاية إلى تش������ريع أنظمة أكثر تفصيال بش������أن عمليات 
احلف������ر وبعدها عملي������ات اإلنتاج )راجع أيضا الفقرت������ني 2 - 7 و2 - 8(. 
ومبجرد صدور هذه األنظمة حتس������ن سلوك الش������ركات بخصوص رغبتها 
في تسليم البيانات مع التفاسير والتحليالت الالزمة للسلطات احلكومية، 
وم������ن اجلدي������ر بالذكر هنا أنه وف������ق التقاليد احلكومية ف������ي النرويج فمن 
الالزم إرسال مسودات األنظمة والقوانني إلى كل من يهمهم األمر لالطالع 
والتعليق، ما يعني أن الشركات عبَّرت عن آرائها قبل اتخاذ القرار النهائي 

من قبل احلكومة.
ثالثا، يجب أن نعترف بأن املستوى احلرفي في اإلدارة احلكومية للنفط 
كان متواضع������ا في بداية العمليات في العام 1965، غير أن هذا املس������توى 
حتسن كثيرا في أواسط السبعينيات. ورمبا قلل ذلك من مخاوف الشركات 
بش������أن تسرب البيانات إلى منافس������يهم أو إساءة استعمالها ضد الشركات 
نفس������ها، وذلك بعد أن تيقنت الشركات من جدية موظفي اإلدارة احلكومية 
وكفاءتهم في العناية بالبيانات واس������تعمالها بالشكل الصحيح، إضافة إلى 
هذا فلقد اقتنعت الشركات بأنه من األفضل لها أن تتفهم احلكومة وجهات 
نظره������ا من أجل احلصول على املوافقات الالزمة عن طريق التفاهم الذي 

يحتاج دائما إلى بيانات وافية.
رابع���ا، اس������تخدمت احلكومة صالحياتها اإلدارية في مكافأة الشركات 
أو معاقبتها عند منح التراخيص اجلديدة، وذلك طبقا لتصرف الش������ركات 

املختلفة في التعاون والتعامل مع السلطات.
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وم������ع منو ثقة الش������ركات بخبرات الطاقم احلكومي، حتس������ن التواصل 
بينهم������ا، إلى أن أصبحت درجة ونوعية التفاهم مع الس������لطات رمزا لنجاح 
الش������ركات في أعمالها وموضعا للتنافس بني الش������ركات املختلفة، وبحكم 
املنافس������������ة احل������ادة بني الش������ركات فيما يخص احلصول عل������ى امتيازات 
جديدة ساعدت هذه املنافسة على خلق جو إيجابي مثالي لتبادل البيان��ات 

وحتسني التفاهم.

إدارة البيانات من قبل السلطات احلكومية
منذ بداي������ة عالقاتها مع ش������ركات النفط أكدت احلكوم������ة النرويجية 
أنها س������تلتزم ملدة خمس سنوات بس������رية البيانات التي تتسلمها من حاملي 
التراخيص كنتيجة لعملياتهم. غير أن السلطات احتفظت في الوقت نفسه 
بحقها في استعمال البيانات هذه في تقاريرها وبياناتها حول سير عمليات 
النف������ط على الس������احل القاري بصورة عامة وكذلك أيض������ا في الدعوة إلى 

جوالت تراخيص جديدة. 
خالل الس������بعينيات جت������اوزت كثير من البيانات مدة االلتزام بالس������رية 
ما مّكن الس������لطات من عرضها لكل من يرغب في اس������تعمالها مقابل أجرة 
بس������يطة لتغطية التكالي������ف فقط. وفي الع������ام 1983، بينما كانت مديرية 
النفط النرويجية على وشك االنتقال إلى بنايتها اجلديدة، استغلت املديرية 
هذه املناس������بة لتوفير مخازن مس������تحدثة لنماذج األحج������ار التي جتمع من 
اآلبار بحيث ميكن ملن يش������اء أن يزور املديرية ويفحص هذه النماذج مقابل 
أجرة رمزية لتغطية التكلفة فقط. ولقد صممت قاعات الفحص على منط 
أحدث الترتيبات التي كانت تس������تعمل في كن������دا والواليات املتحدة إذ كان 

استعمالها واسع النطاق من قبل شركات النفط ومؤسسات البحوث.
وبعد أن تعدد اس������تعمال البيانات والنماذج املعلنة في صاالت الفحص 
في املديرية أصبح من الواضح أنها كانت ذات فائدة كبيرة ليس فقط لزوار 
املخازن بصورة عامة ولكن أيضا بالنس������بة إلى الشركات التي كانت متلكها 
قب������ل أن تتوافر للقطاع الع������ام. إضافة إلى هذا فلقد س������عت املديرية إلى 
تنس������يق البيانات وتوحيد طريقة خزنها إذ أصبح من املمكن أن يس������تعملها 
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اجلميع من دون تكاليف إضافية لتحويلها إلى الصيغ التي كانت تس������تعمل 
من قبل الش������ركات واملؤسس������ات املختلفة ما زاد قيمة البيانات على األمد 
البعي������د. وفي العام 1992 توصل������ت املديرية إلى أن الوقت قد حان لتغيير 
جذري في أس������لوب توفير البيانات من الس������احل الق������اري ملختلف اجلهات 
املهتمة باس������تعمالها. ولقد أدى تقدم التقنية في ذلك احلني دورا رئيس������يا 
في تس������هيل احللول التي توصلت إليها املديرية في هذا املجال، إذ شرعت 
الش������ركات في تطوير أساليبها الرقمية املختلفة لتحويل البيانات وتخزينها 
ومعاجلتها وتفس������يرها. بحكم كون املديرية املتس������لم املشترك للبيانات من 
قبل كل الشركات ومقاوليها كان من الطبيعي لها أن حتاول توحيد أساليب 
تق������دمي البيانات وخزنها ما كان يعني في الواقع إقناع الش������ركات بضرورة 

تبنيها طريقة موحدة بني اجلميع. 
بعد جوالت متعددة من احلوار والتعاون اس������تمرت طوال التس������عينيات 
متك������ن اجلميع بقيادة املديرية من التوصل إلى تنظيم ش������امل للبيانات إذا 
تتس������لم املديرية البيانات بش������كل رقمي اتفقت عليه مع كل من الش������ركات 
املختلفة. بعد ذلك تقّوم املديرية البيانات بش������كل منس������ق وموحد تستعمله 
ألغراضه������ا الداخلي������ة، إلى أن يحني موعد نش������ر البيان������ات للقطاع العام 
مبوج������ب االتفاقي������ات املختلفة مع الش������ركات. إضافة إلى ه������ذا توصلت 
املديرية إلى اتفاقيات مع كثير من الش������ركات بشأن خزن بياناتها اخلاصة 
بها والقيام مبهمة اخلازن لها مقابل أجرة معقولة تؤدي إلى توفير بالغ لكل 

من الشركات بالقياس إلى قيامها لوحدها بهذه املهمة. 

8-9 أبرز معالم سياسة التنقيب في النرويج
8-9-1 التوسع التدريجي في مناطق التنقيب

سبق أن أشرنا في اجلزء األول من هذا الكتاب إلى أن النرويج اختارت 
أن حتص������ر عملي������ات النفط في منطقة بحر الش������مال طوال الس������تينيات 
والس������بعينيات. غير أن البلد خالل اجلزء األكبر من السبعينيات كان يهيئ 
الظروف لتوس������يع عمليات التنقيب إلى املنطقة احملاذية التي تقع ش������مال 
خط العرض 62. ومبا أن صيد األسماك، صناعة مهمة على طول الساحل 
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النرويجي الطويل فإنه من الضروري القيام بالدراس������ات واملسوح الالزمة 
للتأك������د من أنه من املمكن إجراء عمليات النفط من دون أن تؤدي هذه إلى 
تدهور في نوعية أو عدد أنواع األسماك وإقناع املهتمني بصناعة األسماك 
بذلك. إضاف������ة إلى هذا فإن احلدود مع الدول املجاورة للس������احل القاري 
النرويج������ي لم تكن قد أُقرت في ذلك احل������ني ما جعل احلكومة تتريث في 

توسيع عمليات النفط إلى املناطق موضع النزاع.
إضاف������ة إلى ما ورد أعاله ق������ررت النرويج العام 1973 أنه من املهم أن 
تقوم الس������لطات احلكومية مبسوح جيوفيزيائية على ميزانية الدولة تؤهلها 
لتقييم كل املس������احات قبل أن تنظر في فتحها للتنقيب من قبل الشركات. 
بعد تش������كيل مديرية النفط النرويجية في الس������نة قررت احلكومة أن تعهد 
هذه املهمة إلى املديرية بحيث تقوم مبس������وح جيوفيزيائية مناسبة للغرض 
على طول وعرض الس������احل القاري ش������مال خط العرض 62. الغرض من 
هذه املسوح وتفاسيرها أن تتمكن احلكومة من تقدير احتمال وجود النفط 
في مختلف املناطق قبل الش������روع في تخطيط ج������والت التراخيص. ولقد 

استمرت هذه العملية في حد ذاتها سنني متعددة. 
من األس������باب األخ������رى التي جعل������ت النروي������ج تفضل مبدأ التوس������ع 
التدريجي لعملي������ات التنقيب هو اإلميان بأن التجارب التي س������يحصدها 
البلد من العمليات في بحر الشمال ستكون ثمينة للغاية في حتسني األداء 
في املناطق املجاورة ش������ماال. غير أن ش������ركات النف������ط كانت تضغط على 
الس������لطات مطالب������ة بفتح مناطق جديدة للتنقيب في أس������رع وقت ممكن. 
لهذا فلقد حاولت الس������لطات أن توازن بدقة ب������ني اعتبارين مهمني: رغبة 
احلكومة في اس������تمرار عمليات التنقيب على مس������توى ثابت ورغبتها في 
الوقت نفس������ه أن تُفتح مناطق جديدة للتنقيب. وقد أولت احلكومة أهمية 
خاصة للتخطيط على أس������س مدروسة تفي بالش������روط التي وضعتها في 
سياس������تها لقطاع النفط. ولعل من أهم الش������روط أن تتأكد احلكومة من 
إم������كان إجراء العمليات من دون اإلض������رار باملصالح التجارية في املنطقة 
والبل������د بصورة عامة، ومن جملة ذلك عدم التأثير س������لبيا في منط توزيع 

السكان على طول سواحل النرويج. 
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في العام 1980 وصلت النرويج إلى نقطة حتول في سياس������ة التنقيب حني 
قررت ألول مرة، وبعد 15 سنة من التنقيب في بحر الشمال، فتح بعض املناطق 
شمال خط العرض 62 للتنقيب عن النفط. هذا وقد سبق أن أشرنا في الفقرتني 
2-5 و3-1 أع������اله إل������ى الظروف الت������ي أدت إلى هذا الق������رار. لقد كان توقيت 
القرار موفقا بالنظر إلى التحضيرات الوافية التي قامت بها السلطات من جهة 
والش������ركات من اجلهة األخرى. ووقع خيار السلطات على منطقة »ترينابانكن« 
الواقعة في أواسط الس������احل النرويجي كأول منطقة تفتح شمال خط العرض 
62. ولم مير وقت طويل حتى تبع ذلك فتح منطقة »ترومس« الواقعة في اجلزء 
اجلنوبي من بحر »بارنتز« في أقصى شمال النرويج. منذ ذلك احلني استمرت 
النرويج في فتح مناطق مختلفة باستمرار ولكن بالتدريج انطالقا من املنطقتني 

املذكورتني أعاله، باإلضافة إلى التوسع في بحر الشمال ذاته. 
عند مراجعة سياسة التوسع التدريجي في فتح مناطق جديدة للتنقيب 
بالتعاقب ب������ني املناطق الثالث املذكورة أعاله، جند أن هذه السياس������ة قد 
جنح������ت مع مرور الزم������ن في خلق توازن معقول بني الرغبة في اس������تمرار 
عمليات التطوير واإلنتاج في املناطق الغنية بالنفط والرغبة في اكتش������اف 
مناط������ق جديدة وحتضيرها في ضوء النتائج الت������ي يتوصل إليها التنقيب. 
فبحكم غزارة بحر الش������مال وفي  الوقت نفس������ه قربه من السوق األوروبية 
للغ������از كان من الطبيع������ي أن يأخذ هذا اجلزء احلي������وي موقعا طليعيا في 
جوالت التراخيص وتعدد االكتش������افات. وكان������ت األخيرة ذات أهمية كبرى 
في اس������تدامة عمليات التنقيب ومن ثم عمليات تطوير احلقول التي أصبح 
البل������د يعتمد عليها لدعم صناعته النفطية. بعد حني أصبح من الضروري 
فتح مناطق جديدة في وسط الساحل القاري النرويجي شماال في محاولة 
الكتش������اف مزيد من احلقول إلدامة عمليات التطوي������ر واإلنتاج على املدى 
األبعد. غير أن غزارة الغاز في هذا اإلقليم أدت إلى تأخير تطوير احلقول 
ف������ي اإلقليم ريثما تتهيأ للبل������د الظروف التقني������ة واالقتصادية التي تدعم 
إنشاء بنى حتتية باهظة الثمن لنقل الغاز عبر مسافات شاسعة إلى السوق 
األوروبية في اجلنوب. للس������بب نفسه لم يكن تطوير احلقول التي اكتشفت 

في بحر »بارنتز« ممكنا إال بحلول القرن الواحد والعشرين.
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ف������ي نهاية املطاف فإنه م������ن الطبيعي أن تتحكم اعتبارات أخرى في 
سرعة التنقيب واتس������اعه اجلغرافي على طول وعرض الساحل القاري 
النرويجي. من هذه االعتبارات نذكر مثال االعتبارات التجارية والتقنية 
والسياس������ية. مع هذا فلقد متس������كت النرويج مببدأ التوسع التدريجي 
في مس������احات التنقيب كوس������يلة ناجعة لتخفيض تكلفة وحدة التنقيب 

والتطوير واإلنتاج. 
وفيم������ا يخص تكلف������ة وحدة االكتش������اف من اجلدير بالذك������ر أن تكلفة 
االكتش������اف في بحر »بارنتز« كانت وال تزال ش������اذة عن التكلفة املماثلة في 
بقية الس������احل القاري. والسبب في هذا يعود إلى موقع املنطقة النائي عن 
التجهي������زات املتوافرة في بقية أجزاء الس������احل القاري، إضافة إلى نس������بة 
عالية الكتش������اف الغاز من دون توافر وس������يلة لنقله إلى الس������وق األوروبية. 
هذان الس������ببان جعال الش������ركات تتردد في بدء عمليات التنقيب. مع هذا 
فلقد كان مهما للبلد أن تستمر عمليات التنقيب ليس فقط من أجل فحص 
احتمال وجود النفط بل كذلك ألهمية املنطقة من الناحية االس������تراتيجية 
السياس������ية. وعلى الرغم من أن تكلفة التنقيب كانت عالية نسبيا، وكذلك 
تكلفة التطوير واإلنتاج في حالة التوفيق إلى اكتشافات كافية احلجم، فلقد 
كان من الضروري للنرويج أن تستمر في عمليات التنقيب ولو على مستوى 

متواضع طوال الثمانينيات، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الوحدة.

8 - 9 - 2 التنقيب كمنظم لزخم عمليات النفط
مبجرد أن دخلت النرويج دور اإلنتاج في أوائل الس������بعينيات بدأت دورة 
نقاش سياسية طويلة بشأن كيفية التحكم في سرعة )زخم( عمليات النفط. 
ولقد كان من املتوقع أن تضغط القوى التجارية والصناعية في البلد باجتاه 
تصعيد عمليات التنقيب والتطوير؛ ألن هذه تضمن مجال التوس������ع والنمو 
أو على األقل االستمرارية في استثمارات الشركات النرويجية التي دخلت 
القطاع ألول م������رة. من اجلانب اآلخر كانت اجلوانب السياس������ية املختلفة 
مؤمنة بضرورة حتاش������ي التصعيد غير املخطط، خشية أن يؤدي هذا إلى 

اإلضرار بالصناعات األخرى التي كانت زاهرة في البلد. 
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وكم������ا ورد ف������ي اجلزء األول من الكتاب حتت القس������م 2 - 5، فقد اجته 
النقاش في اجتاه خاطئ عندما بدأت األحزاب السياسية تدعو إلى ضرورة 
تثبيت اإلنتاج على مس������توى معني. وهكذا اجته النقاش إلى محاولة حتديد 
ما ميكن أن يكون املستوى املثالي لإلنتاج. وبدأ كل حزب يتبنى مستوى معينا 
من دون اآلخر ويدافع عن هذا املستوى. وبالطبع اختلفت املستويات املثالية 
كثي������را بني األحزاب املختلف������ة وتباينت من 25 مليون طن إلى 90 مليون طن 
عي في الوقت نفسه أن البلد قادر على حتمل  سنويا. وكانت كل األحزاب تدَّ

املستوى الذي يدعون إليه، من دون أن يتضرر االقتصاد العام في البلد. 
غي������ر أن التجارب التي مرت بها النرويج خالل الس������بعينيات أثبتت أن 
رفع اإلنتاج هو عملية تستغرق عديدا من السنني. وفي الواقع لم يبلغ إنتاج 
النفط في النرويج مس������توى 50 مليون طن سنويا حتى مطلع الثمانينيات. 
ل النقاش السياس������ي بش������أن التحكم في سرعة عمليات النفط  وهكذا حتوَّ
من التركيز على مس������توى اإلنتاج إلى تركيز جديد على مس������توى االستثمار 

في قطاع النفط. 
وبينما كان سياس������يو البلد يناقش������ون الطرق املختلفة للتأثير في زخم 
عملي������ات النفط، كان موظفو إدارة النف������ط احلكومية مقتنعني طول الوقت 
بأن الطريقة العملية الوحيدة للتحكم في زخم العمليات عن طريق التحكم 
في جوالت التراخيص. نقطة االنطالق في هذه النظرة العملية هي اإلميان 
الراسخ بأن احلكومة في الواقع تفقد كثيرا من حريتها في تأخير عمليات 
التطوير مبجرد منحها الترخيص للمس������تثمر. ويرجع هذا إلى أن احلكومة 
ستتردد كثيرا في التدخل في قرارات يكون لها تأثير كبير في اقتصاديات 
مش������اريع التطوير. على س������بيل املثال ال ميكن للحكومة أن تؤجل مشروعا 
لتطوير أي حق������ل، أو تقرر تخفيض معدل اإلنت������اج فيه، من دون اإلضرار 
مبستوى الدخل الذي يضمن للمستثمر استرجاع رأسماله وحتقيق األرباح 
الت������ي تدفعه إلى االس������تثمار. بغض النظ������ر عن الصالحيات التش������ريعية 
املتواف������رة في القانون فإنه من الواضح أن اس������تعمال هذه الصالحيات من 
قبل السلطات، بعد أن وظفت الشركات كثيرا من األموال في التنقيب وفي 

التخطيط لعمليات التطوير، أمر سيعكر عالقة التعاون بني الطرفني.
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من اجلهة األخرى فإن احلكومة ذاتها بوصفها مستثمرا مباشرا في 
عمليات النفط س������تتحمل النتائج السلبية نفسها الناجتة عن أي تأخير 
أو تخفيض في اإلنتاج بالنسبة إلى املستوى األمثل الذي يتحمله احلقل. 
لهذا الس������بب يتحتم على احلكومة أن تتمعن في كل النتائج، سواء كانت 
قصي������رة أو بعيدة األمد، قبل أن تقرر االنحراف عن املس������يرة الطبيعية 
في تطور عمليات النفط م������ن التنقيب إلى التخطيط إلى التطوير ومن 

ثم إلى اإلنتاج. 
من الض������روري في هذا الصدد أن نذّكر القارئ بأن منح التراخيص ال 
يوفر للس������لطات أداة دقيقة للتحكم في زخم عمليات النفط. السبب األول 
لهذا هو أنه من املس������تحيل التنبؤ بدقة عما إذا كان الزيت أو الغاز موجودا 
مائة في املائة في أي رقعة عند منحها وبأي حجم. لذلك نرى على املستوى 
الدول������ي أن نتائج جوالت التراخيص تؤدي في أغلب األحيان إلى مفاجآت 
إيجابي������ة أو س������لبية. وعلى الرغم م������ن أن النرويج كان������ت موفقة جدا في 
اكتش������افاتها املتعددة لم يخُل سجل التنقيب من كثير من اخليبة. وحتى في 
حالة التوفيق إلى اكتشاف الزيت أو الغاز فمن الصعب التنبؤ بتوقيت تطوير 
احلق������ل، خصوصا وأن هذا يعتمد على عوامل اقتصادية أو تقنية متعددة. 
لهذا السبب ال بد للبلد من تتبع نتائج التنقيب بدقة ومقارنتها بالفرضيات 

التي وضعتها السلطات كنقطة انطالق في تخطيطها للقطاع. 

)الشكل - 23(: عدد الرقع التي منحت في اجلوالت املختلفة
على الساحل القاري النرويجي 
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لألسباب التي ذكرت أعاله فلقد كان من الضروري أن تتحكم السلطات 
في نوعية الرقع وتتابع ج������والت التراخيص على ضوء النتائج التي وفرتها 
اجلوالت السابقة في أي حني. وينعكس هذا التوجه في االزدياد التدريجي 

في عدد الرقع في كل دورة كما هو واضح من الشكل 23 أعاله. 

8 - 9 - 3 الكفاءة في عمليات التنقيب
ف������ي املراحل املبك������رة من التنقيب ف������ي أي حوض رس������وبي يكون فهمنا 
للعوام������ل اجليولوجية التي تتحكم في تكوين وانتقال وجتمع النفط متواضعا 
عموم������ا. ومع م������رور الزمن وبعد جمع مزيد من املعلوم������ات من اآلبار يزداد 
ه������ذا التفهم مع زيادة اآلبار واملعلومات التي تتوافر منها. ومع أن اآلبار التي 
ال تؤدي إلى أي اكتش������اف )اجلافة( تس������اعد عادة هي األخ������رى على زيادة 
تفهمنا العوامل اجليولوجية، فليس هناك أي ش������ك في أن اكتش������اف النفط 
يسرع كثيرا في تفهمنا الظروف املشجعة لوجود النفط، ما يؤدي بدوره إلى 
مزيد من االكتش������افات. لهذه األس������باب تزداد الكفاءة ف������ي عمليات التنقيب 
تدريجيا، خصوصا فيما يتعلق باختيار املواقع املثلى لآلبار، وبجمع وتفس������ير 
البيانات من عمليات احلفر. وتؤدي هذه الزيادة في الكفاءة عادة إلى حتقيق 
مزي������د من االكتش������افات مقرونة بتقليل تكلفة وحدة االكتش������اف إلى أن يقل 
حجم التش������كيالت املتبقية في احلوض ما يؤدي إلى هبوط في منو املصادر 
املكتش������فة على الرغم من استمرار احلفر. وتسمى هذه الظاهرة في صناعة 

النفط ب� (creaming curve) كما هو موضح أدناه في الشكل )24(.
عند االنتقال من حوض رسوبي إلى حوض آخر، أو من هدف جيولوجي 
معني للتنقيب (prospect) إلى آخر داخل احلوض نفسه، قد تكون الدروس 
القدمية معدومة القيمة بالنس������بة إلى الظ������روف اجلديدة. فال بد إذن من 
التركي������ز على تفهم األهداف اجلديدة والدخول في دورة جديدة من تطوير 

اخلبرة، إذ تكون الدروس القدمية ذات فائدة محدودة. 
ميثل الرس������م البياني الرقم 24 تطور فهمنا، م������ع تراكم النتائج والتجارب، 
للعوامل اجليولوجية املتعلقة بنوع معني من أهداف التنقيب. غير أن هذا التفهم 
قد يش������مل أيضا قدرتنا على التحكم في العوامل التشغيلية أو التقنية املتعلقة 
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بالتنقيب في املنطقة. وللسبب نفسه تزداد كفاءتنا في التحكم في هذه الظروف 
كلما استمرت العمليات وزادت خبرتنا التشغيلية. غير أن حتسن الكفاءة هذا قد 
يتالشى أو يقل إذا ما انتقلنا إلى ظروف جيولوجية أو فيزيائية جديدة مختلفة 

بحثا عن أنواع أخرى من األهداف والتشكيالت اجليولوجية.
م������ن الطبيعي أن تبادل املعلومات بني املش������غلني في حوض رس������وبي معني 
يساهم كثيرا في تعجيل عملية التعلم والتطبع للجميع. لألسف حتول املصالح 
التجارية البحتة من دون أن يتم هذا التبادل بالبيانات أو بالتجارب. بالنس������بة 
إل������ى الدول املضيفة فلقد ارتأت األكثرية أنه من مصلحتها أن حتترم املصالح 
التجارية الضيقة للشركات وقبلت بكتم املعلومات ملدة معينة من الزمن تقارب 
خمس س������نوات. غير أن هذا ال مينع الدول املضيفة من واجبها في استعمال 
كل البيانات املتوافرة لديها عند تدقيق خطط احلفر التي يقترحها املش������غلون 
قبل منح املوافقة عليها. وعن طريق التعليق على املقترحات تستطيع السلطات 
أن تلفت نظر املشغل إلى ضرورة التدقيق في جانب معني من خطة احلفر من 
دون أن تبيح مبصدر املعلومات التي تستند عليه. وقد تؤدي تعليقات السلطات 
إلى اتصاالت بني الشركات لتبادل اآلراء أو املعلومات من أجل حتسني اخلطة 

خصوصا إذا ما كان ذلك يعني إزالة بعض األخطار للسالمة.

عدد آبار التنقيب والترسيم

ادر
ص

 امل
منو

)الشكل - 24( : شكل يوضح منو املصادر من هدف جيولوجي معني
مع زيادة اآلبار التي حتفر للتنقيب عنه
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بالنس������بة إل������ى النرويج إذ كان عدد الش������ركات املس������اهمة في التنقيب 
محدودا نس������بيا، لم تكن هناك صعوبات كبيرة بالنس������بة إلى املشغلني في 
احلص������ول على أكث������ر معلومات التنقي������ب. وكانت الش������ركات حتصل على 
املعلومات إما عن طريق مس������اهمتها كش������ريك في الرق������ع املختلفة أو عن 

طريق تبادل املعلومات أو شرائها.
كذلك ساهمت السلطات بصورة غير مباشرة في تعجيل تطوير الكفاءة 
في دور التنقيب، وذلك بتمس������كها مببدأ التوس������ع التدريجي في مس������احة 
التنقيب )راجع الفقرتني 4 - 5 و8 - 9 - 1 أعاله(. ساهمت السلطات في 
تركيز اهتمام الش������ركات على التنقيب في األماكن املشجعة إذ يتوافر كثير 
م������ن املعلومات واخلبرات. عن طريق التعاق������ب في جوالت التراخيص بني 
ثالث مناطق مختلفة متكنت السلطات أيضا أن تتحاشى الزيادة الطبيعية 
ف������ي تكلفة الوحدة التي تأتي بعد س������نني من التنقي������ب كنتيجة للهبوط في 

حجم املصادر املتبقية. 

10 ميزات مهمة في سياسة الترخيص في النرويج  - 8
8 - 10 - 1 تقييم مصادر النفط 

نقطة االنطالق
م������ن الناحية املبدئية يج������ب على كل بلد أن يتفه������م طبيعة وغزارة )أو 
ش������ح( مصادره النفطية والظروف التي توجد فيها قبل الش������روع بصياغة 
التشريعات الالزمة لقطاع النفط. لهذا السبب يجب أن يكون تقييم املصادر 
موضوعي������ا ودقيقا قدر اإلمكان. وفي الوقت الذي تتنافس فيه البلدان مع 
بعضها من أجل جذب شركات النفط، يجدر بكل بلد أن يسعى إلى صياغة 
تشريعاته، إذ ال تكون أكثر تصلبا من الدول األخرى التي هي في الظروف 

نفسها، وخصوصا بني الدول املجاورة للبلد أو في اإلقليم نفسه. 
ميك������ن القول بصورة عامة إنه يجب عل������ى البلد املضيف أن يهدف إلى 
شروط مشجعة للمستثمرين إذا كانت مصادره النفطية تتميز بدرجة عالية 
م������ن املجازفة، وحيث تكون أحج������ام احلقول املتوقعة ف������ي البلد متواضعة 
نس������بيا. على اجلانب اآلخر فإن البلدان التي حتظى بوجود مصادر مثبتة 
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في تراكيب كبيرة أو متوس������طة احلجم، وإذ تكون تكاليف الوحدة منخفضة 
نس������بيا، تستطيع هذه البلدان أن تسمح لنفسها بوضع شروط أكثر صالبة 

من غيرها من البلدان. 
غير أنه بالنسبة إلى البلدان التي تدخل عمليات التنقيب ألول مرة فإنه 
من احملتمل في أكثر األحيان أال توجد هناك أي فكرة معقولة بشأن مصادر 
النفط أو احتمال وجودها. ومن املناس������ب في هذا الصدد أن نذكر القارئ 
بأن النرويج وجدت نفس������ها في هذا املوقف بالذات في أوائل الس������تينيات 
حني كانت الش������ركات وحدها تؤمن باحتمال وجود النفط. وكما سبق ذكره 
ف������ي الش������عبة 1 - 1 - 2 من اجل������زء األول أعاله فلم تتواف������ر للنرويج أي 
معلومات عن الس������احل القاري متكنها م������ن تقييم احتمال وجود النفط في 

الرقع املختلفة التي عرضت للشركات في اجلولتني األولى والثانية.
قب������ل الدورة األول������ى للتراخيص كان������ت كل املعلومات املتوافرة بش������أن 
جيولوجيا بحر الش������مال في أيدي شركات النفط. ولقد حصلت الشركات 
عليها عن طريق مس������وح جيوفيزيائية قامت بها الش������ركات إما بانفراد أو 
بصورة مش������تركة. عند إعالن الدورة األولى للتراخيص قررت الس������لطات 
النرويجية أن تفتح مساحات واسعة على أمل تعزيز احتمال القيام باكتشاف 
ف������ي إح������دى املناطق في بحر الش������مال عن طريق احلفر. غي������ر أن اختيار 
املناطق في ذلك الوقت املبكر مت بالفعل على أس������اس توصيات الش������ركات 
نفسها. عند اختيار الشركات مختلف الرقع اعتمدت السلطات على ترتيب 
الرق������ع وفق عدد الطلبات من قبل الش������ركات على فرض أن األخير يعكس 

قيمة الرقعة واحتمال وجود النفط فيها.
بإصدار املرس������وم امللكي في التاس������ع من أبري������ل 1965 )اجلزء األول 
الفق������رة 1 - 1 - 3 أدناه( وضعت الس������لطات النرويجية األس������اس لنظام 
لالمتيازات ش������مل ثالثة أنواع من الترخيص للتنقي������ب. الترخيص العلمي 
الذي س������مح للهيئات غي������ر التجارية أن تقوم بعملي������ات تنقيب علمية على 
ش������رط أن تعلن النتائج خالل فترة قصيرة محددة في الترخيص. بالنسبة 
إل������ى الهيئات التجارية س������مح النظام بترخيصني، إم������ا بترخيص للتنقيب 
االس������تطالعي الذي يس������مح حلامله بإجراء مختلف املسوح ماعدا احلفر 
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العميق، أو بترخيص التنقيب واإلنتاج الذي يسمح بكل العمليات من املسح 
اجليوفيزيائ������ي إلى احلفر والتطوي������ر والنقل واإلنتاج. حتت كل التراخيص 
يجب������ر صاحب الترخيص عل������ى تقدمي كل البيانات للس������لطات التي تعتبر 

املالك لها والتي تستعملها للقيام بالتقييمات الالزمة. 
ول������م تتمكن الدولة من تطوي������ر الكفاءات الالزمة لالس������تفادة من تلك 
البيان������ات إال ف������ي أواخر الس������تينيات وأوائل الس������بعينيات. غير أن بعض 
اجلهات العلمي������ة ومعاهد البحوث كانوا في طليعة الذين ابدوا الرغبة في 
القيام مبسوح بحرية على الساحل القاري. وإذا ما أخذنا في عني االعتبار 
أن هذه املؤسسات كانت حديثة العهد بالنسبة إلى النفط فإن تطورها في 

هذا املجال كان مثيرا لإلعجاب.
في العام 1967 أسس������ت منظمة البحوث التقنية والعلمية في النرويج 
(NTNF) مؤسس������ة جديدة ُسميت مبؤسسة الساحل القاري (IKU) والتي 
كانت غايتها تطوير كفاءة نرويجية في املس������وح اجليوفيزيائية وتفسيرها. 
وخصصت املبالغ الالزمة لكي تقوم املؤسس������ة ببعض املس������وح ذات الطابع 
العام أو مبسوح تتعلق باألوضاع التوبوغرافية في قاع البحر )مسوح املوقع(. 
وبينما كانت مؤسس������ة الس������احل القاري في دور التطوير، كانت السلطات 
احلكومي������ة قد بدأت منذ الع������ام 1968 في تطوي������ر إدارة حكومية للنفط 
متثلت في البداية في ش������عبة النفط التابع������ة لوزارة الصناعة واملعادن. في 
الوقت نفسه أبدت جامعات أوس������لو وبرغن وتروندهامي اهتماما مبشاريع 

بحوث تتعلق بالنفط. 
من جملة األمور التي كان من الضروري إجنازها في تلك الفترة موضوع 
تخزي������ن وإدارة النماذج والبيانات التي تس������لمتها احلكومة نتيجة لعمليات 
النفط. ففي العام 1968 بلغ عدد اآلبار التي ُحفرت في بحر الشمال 13 
بئ������را، إذ أصبح حجم النماذج احلجرية من هذه اآلبار مش������كلة تعنّي على 
الس������لطات إيجاد حل مناسب لها. في هذا الوقت بالذات اقترحت مديرية 
اجليولوجيا النرويجية في تروندهامي أنها مستعدة للقيام مبهمات التخزين 
واإلدارة له������ذه النماذج احلجرية ما أدى إلى نقاش في الوزارة عما إذا كان 
من املس������تحب أن ينتقل الكادر الفني للنف������ط بكامله إلى تروندهامي أم أنه 
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من األفضل اس������تمرار الكادر في أوس������لو كجزء ال يتجزأ من شعبة النفط. 
وما عّقد األمور في هذا املجال دخول مؤسسة الساحل القاري إلى املعمعة 
منافس������ا لتروندهامي، إذ عرضت القيام باملهام نفسها من دون احلاجة إلى 
نقل الكادر الفني. واس������تمر النقاش بش������أن هذا املوضوع بني املؤسس������ات 

املعنية حتى ُشكلت مديرية النفط النرويجية في ستافانكر العام 1973.

تقييم املصادر النفطية من قبل مديرية النفط النرويجية
من العام 1973 وصاع������دا كانت مديرية النفط النرويجية منهمكة في 
مهمة إنش������اء وتطوير نواة حرفية قادرة عل������ى تقييم املصادر النفطية على 
طول الس������احل القاري بص������ورة موضوعية وصحيح������ة. ولقد اجتهت هذه 

اجلهود في ثالثة اجتاهات.
أوال، ُكلفت املديرية مبهمة حتضير املناطق املختلفة شمال خط العرض 
62 للجوالت القادمة في املستقبل. لهذا السبب ُكلفت املديرية أيضا بالقيام 
مبس������وح جيوفيزيائية ومبعاجلة وتفسير هذه املسوح لغرض تقييم احتمال 

وجود الزيت أو الغاز في األجزاء املختلفة من الساحل القاري. 
ثاني������ا، ُكلفت املديرية أيضا مبهمة املش������اورة الفنية للوزارة فيما يخص 
املناط������ق التي من احملب������ذ فتحها لغرض جوالت مقبل������ة للترخيص.  لكون 
املديرية اخلازن لكل البيانات من وحول الس������احل القاري فإنها في موقف 
مثالي لالس������تفادة من تفسيرات الشركات ودمجها مع بعضها للوصول إلى 
أحس������ن النتائج وأوس������عها نظرة. وبعد س������نني معدودة بدأت املديرية تقوم 
بتفسيراتها اخلاصة على أساس املسوح التي تتسلمها من الشركات إضافة 

إلى مسوحها اخلاصة. 
ثالثا، ومنذ تأس������يس املديرية ف������ي العام 1973 أصب������ح من الضروري 
على كل الراغبني في االش������تراك في جوالت التراخيص أن يقدموا الوثائق 
والتفس������يرات الالزمة لتبرير وش������رح أس������باب اختيارهم املنطقة أو الرقعة 
موضع الطلب. وهكذا متكنت املديرية من احلصول على تفسيرات وتقييمات 
مستحدثة من مجموعة كبيرة ومتنوعة من الشركات. عن طريق دراسة هذه 
التقارير ومقارنة بعضها ببعض وبتفاسير املديرية بالذات تستطيع املديرية 
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أن تتوصل إلى تقييم ش������امل بش������أن احتمال وجود النفط وعوامل املجازفة 
املختلفة بخصوص كل رقعة، وحتى كل تركيب جيولوجي مش������جع لالهتمام 
ن املديرية  تقييمها عند مناقشة الطلبات  في الرقعة. إضافة إلى هذا حُتسِّ
مع الش������ركات املختلفة خصوصا الشركات التي تصل إلى مرحلة املفاوضة 
مع الس������لطات. وهك������ذا ميكن القول إن منح الرقع ف������ي نهاية املطاف يكون 
مستندا على وجهات نظر متعددة وواسعة بخصوص احتمال وجود النفط. 

8 - 10 - 2 تعدد وجهات النظر والتجارب
كما س������بق ذكره في الفقرتني 5 - 2 - 3 و5 - 2 - 1 أعاله فإن مبدأ 
املنافس������ة بني شركات النفط يعد عنصرا مهما في حتقيق الكفاءة املنشودة 
في عمليات النفط. وينطبق هذا املبدأ على كل املراحل في عمليات النفط 
بغ������ض النظر عن ظروف البلد املضيف، غير أن������ه مهم بصورة خاصة في 

مرحلة التنقيب. 
من املعروف في أوس������اط النفط أنه من الصع������ب جدا على اختصاصينَي 
اثنني في التنقيب أن يتوصال إلى التفسير نفسه بالنسبة إلى تركيب جيولوجي 
معني حتى لو استعمال املعلومات نفسها بالضبط. كذلك، يقل احتمال االتفاق 
على التفسير نفسه عندما تقوم فرقتان مختلفتان في الشركة نفسها بالتقييم 
نفس������ه مس������تعملني املعلومات نفس������ها. ال عجب إذن إذا ما توصلت ش������ركات 
مختلفة تس������تعمل معلومات مختلفة إلى نتائج متباينة. في هذه احلقيقة التي 
أثبتتها التجارب مئات املرات يرقد س������ر الفائدة وراء املنافسة بني الشركات. 
من الواضح أن تعدد وجهات النظر في االمتياز نفسه سيساعد على تصحيح 
الش������ركاء بعضهم لآلخر، إذ يبرز من نقاش������هم تفسير أوسع فيما يخص عدد 
االحتماالت وطريقة فحصها، ومع مرور الزمن وتعاقب الشركات في أي رقعة 
يزي������د احتمال اكتش������اف النفط في الرقعة أو حتى ف������ي التركيب اجليولوجي 

نفسه ألن لتحديد موقع احلفر أهمية كبرى في تقرير النجاح أو الفشل.
لق������د كان وال يزال مب������دأ تعدد وجهات النظر جزءا مهما من سياس������ة 
النفط النرويجية. ف������ي بداية عمليات النفط في الدورة األولى للتراخيص 
كانت الس������لطات احلكومية في النرويج مؤمنة بأن الشركات املختلفة بحكم 

8 (241-320).indd   312 10/31/11   11:03 AM



معالم جوهرية في النهج النرويجي 

313

خبراتها وجتاربها املختلفة س������تعزز التنافس ما يزيد من احتمال اكتش������اف 
النفط. غير أن النرويج اكتشفت أيضا أن فوائد املنافسة تستمر إلى مرحلة 
التطوير واإلنتاج كما سبق وأن بحث في الفقرة 5 - 2 - 1 من اجلزء األول 

من هذا الكتاب. 
يحتوي تاريخ االكتش������افات في الساحل القاري النرويجي على أمثلة 
متع������ددة إذ اكتُش������ف النفط بكميات وافرة أو معتدلة في رقع س������بق أن 
تنازلت عنها شركات كبرى أو على األقل معترف بها دوليا. كذلك هناك 
أمثلة متعددة أخرى إذ  اكتُشف النفط في رقع ُمنحت لشركة واحدة ألنها 
كانت وحدها مهتمة بالرقعة من دون غيرها من الش������ركات. وإذا أخذنا 
في ع������ني االعتبار أن هذه األمثلة وقعت في بل������د تتوافر فيه املعلومات 
نفسها جلميع الشركات فليس هناك أي شك في أن لكل شركة نظرتها 
اخلاصة بالنس������بة إل������ى أي تركيب أو رقعة ف������ي أي منطقة معينة. ومن 
احملتمل أن تتغير وجهات النظر مع مرور الزمن إذ تعود الش������ركة نفسها 
إل������ى ما كانت تعتبره غير مش������جع ألنها قد تعلمت ع������ن طريق جتاربها 

دروسا غّيرت نظرتها.
إضاف������ة إلى التباين املتوقع ف������ي النظرة احلرفية املبنية على تفس������ير 
البيان������ات، هنال������ك أيضا عوامل أخ������رى تؤثر في تقييم الش������ركات أو في 
اختيارها النهائي ب������ني عديد من التراكيب اجليولوجية للتنقيب. من جملة 
هذه العوامل نذكر على س������بيل املثال الظروف التي متر بها الشركة محليا 
أو مركزيا. هنالك أمثلة كثيرة إذ اعتذرت بعض الشركات عن املشاركة في 
دورة معينة للتراخيص، أو في قبول رقعة كانت قد ُعرضت للشركة من قبل 
السلطات، وذلك ألسباب مالية أو إدارية مفاجئة داخل الشركة املعنية. في 
أكثر احلاالت عادت الش������ركات نفسها إلى املساهمة في التنقيب بعد زوال 

احلاالت الطارئة. 
من املعتاد في صناعة النفط أن حتاول بعض الش������ركات أن تبيع قسما 
من حصتها لشركات أخرى (farm out) رغبة منها في تقليل نطاق املجازفة 
في استثماراتها التنقيبية. من املعتاد أيضا أن تختلف الشركات في تقديرها 
ملا هو مشجع للتطوير أم محبط له. فهناك كثير من األمثلة إذ باعت بعض 
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الش������ركات حصتها في حقول مثبتة لشركات أخرى ألنها لم تكن راغبة في 
توظيف أموالها فيما كانت تعتبره محفوفا باملجازفة، أو حيث تكون األرباح 

املتوقعة أقل بكثير مما هي معتادة عليه.

8 - 10 - 3 تأهيل الشركات 
لقد س������بق أن ناقش������نا في الفقرت������ني  5 - 1 - 3 و5 - 3 - 1 أعاله، 
األسباب الرئيس������ية التي حتمل البلد املضيف على استعمال شركات نفط 
جتاري������ة في عمليات النفط. م������ن املعتاد في كثير من البلدان أن يتم تأهيل 
الراغب������ني بتقدمي العروض، قبل دعوتهم إل������ى تقدمي العروض بينما هناك 
بعض البلدان التي تؤهل الشركات بوصفها جزءا ال يتجزأ من عملية تقييم 
العروض بع������د تقدميها. في كلت������ا احلالتني يتم تدقيق مؤهالت الش������ركة 
كحام������ل للترخيص قبل أن متن������ح أي ترخيص من قبل الس������لطات، وذلك 

لتحاشي مشكالت غير متوقعة في أثناء القيام بعمليات النفط.
ال بد ألي ش������ركة تدخ������ل النرويج ألول م������رة من إثب������ات جدارتها عن 
طريق تقدمي الوثائق الالزمة، ومن جملة هذه وثائق تثبت كفاءات الش������ركة 
احلرفي������ة، تنّوع جتاربه������ا جغرافيا ونوعيا، التوزي������ع اجلغرافي لعملياتها ، 
قابليتها املالية، عملية اتخاذ القرارات داخل الش������ركة، معايير وإرش������ادات 
الس������المة التي تلتزم بها الش������ركة، نظرتها إلى حماي������ة البيئة، نظرتها إلى 
حتسني اس������تخالص الزيت، سياس������تها وجتاربها التنقيبية، نشاطاتها في 

تكرير وتصنيع النفط... إلخ. )اجلزء األول، الفقرة 1 - 2 - 2(. 
بعد دراس������ة املعلومات املقدمة من قبل الش������ركة وتسجيل النقاط التي 
حتتاج إلى مزيد من التوضيح تزور بعض اجلهات املعنية الشركة في مواقع 
عملياتها من أجل دراستها من كثب في أثناء عمليات التشغيل. نتيجة لهذه 
الزي������ارة أو الزيارات قد يكون من الضروري طل������ب مزيد من املعلومات أو 

اتخاذ إجراءات معينة من قبل الشركة قبل أن تؤهل من قبل السلطات.
من اجلدير هنا أن نذكر وجود نوعني من ش������ركات النفط في النرويج: 
الش������ركات التي تقوم بعمليات التش������غيل من جهة والشركات التي تشارك 
مساهما فقط مع مجموعة من الشركات. من الواضح أن تأهيل الشركات 
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املش������غلة سيكون أكثر صرامة من الشركات املشاركة فقط. مع هذا يتطلب 
النظام ف������ي النرويج من جميع حاملي التراخي������ص أن يكونوا قادرين على 
أن ي������ؤدوا دورا مهما وفعاال داخل املجموعة. ويعني هذا أن على الش������ركة 
غير املش������غلة أن تثبت قدرتها على التأثير في العمليات عن طريق خبرتها 

وجتاربها. وهكذا فقد يكون الفرق بني الصنفني ضئيال وغير ذي أهمية.

8 - 10 - 4 اختيار الشركاء في املجموعة
بع������د اجلولتني األول������ى والثانية تغيرت السياس������ة النرويجية في نقطة 
مهم������ة. فبدال من منح كل امتياز لش������ركة واحدة فقط كما كانت العادة في 
اجلولتني األولى والثانية بدأت الس������لطات بتفضيل منح كل رقعة أو امتياز 
ملجموعة من الش������ركات. ولقد كان الس������بب في هذا التغيير في السياسة 
الرغبة في إرضاء أكبر عدد ممكن من الشركات من جهة والرغبة في خلق 
تعدد في وجهات النظر في االمتياز نفسه من اجلهة األخرى )راجع الفقرة 

8 - 10 - 2 أعاله(.
فيما يخص املعايير الختيار املش������اركني في أي مجموعة فلقد كان من 
أهمها تاريخ األداء للش������ركة في البلد وإجنازاتها. التركيز على هذا املعيار 
من قبل الس������لطات يعتبر من أهم الوسائل التي استعملتها السلطات خللق 
منافسة حادة بني الشركات في حتقيق الكفاءة في عمليات التنقيب والتطوير 
واإلنتاج مبا فيه تعظيم نس������بة اس������تخالص الزيت. بعد تاريخ أداء الشركة 
في النرويج اس������تعملت السلطات معايير أخرى متعددة من جملتها الكفاءة 
التقنية للش������ركة، نظرة الش������ركة إلى احتماالت االكتش������اف ومشاريع عمل 
الش������ركة في الرقعة، جتاربها الس������ابقة التي تناسب الظروف اخلاصة في 
الرقعة، مدى معرفتها للمعلومات املتوافرة بش������أن الرقعة، قابليتها للتحرك 
بسرعة للشروع في عمليات التنقيب والدور الذي مارسته ومتارسه الشركة 

في املنطقة التي تقع فيها الرقعة.
عند اختيار املشاركني في املجموعة في امتياز ما، أعطت السلطات وزنا 
كبيرا لتكامل الكفاءات داخل املجموعة ووجهات النظر بني املشاركني، كذلك 
وجود التقارب ف������ي املصالح أو على األقل عدم وجود أي تضارب ظاهر في 
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املصالح وأيضا إمكان اس������تعمال البنى التحتية ف������ي املنطقة لتقليل تكاليف 
التطوير. غير أنه كانت هناك معايير أخرى غير تقنية الختيار الشركات. من 
جملة هذا الصنف من املعايير نذكر حاجة الشركة الفورية إلى مهمات تبرر 
اس������تمرار وجودها في النرويج. كذلك فإن املوازنة بني مس������اهمة الشركات 
الدولية والنرويجية كانت اعتبارا مهما في كثير من احلاالت. إضافة إلى هذا 
فلقد أعلنت احلكومة في بعض األحيان أنها ستفضل الشركات التي أسهمت 
أو تس������هم في تطوير الصناعة الوطنية خصوص������ا بغرض جتهيز اخلدمات 
والسلع لعمليات النفط على الساحل القاري النرويجي. ومن اجلدير بالذكر 
في هذا املجال أن الصنف األخير من املعايير كان يس������تعمل على املس������توى 

السياسي في الوزارة ومجلس الوزراء فقط.

8 - 10 - 5 اقتراح الرقع من قبل حاملي التراخيص
كما س������بق أن تطرقنا إليه في الش������عبة 8 - 9 - 1 أعاله فإن التوسيع 
التدريجي ملساحات التنقيب في اجتاه املناطق الشمالية كان مبدأ مهما في 
سياس������ة التنقيب في النرويج. ومن أهم األسباب التي دعت إلى هذا املبدأ 
ضرورة تهيئة املناطق املختلفة لعملي������ات النفط، وباألخص تقييم العواقب 
الناجم������ة عن العمليات للتأكد م������ن أنها ال تضر بالبيئة أو املصالح احليوية 

القائمة في املنطقة املعينة. 
عند االنتهاء من تقييم العواقب واالقتناع بإمكان حتقيق عمليات النفط 
من دون عواقب سيئة، اعتادت السلطات أن تعلن نيتها في دعوة الشركات 
إل������ى دورة تراخيص في منطقة أو مناطق مح������ددة للتنقيب. على أثر هذه 
الدعوة تدعو وزارة النفط مديرية النفط النرويجية إلى اقتراح الرقع التي 
تراها مناسبة داخل املناطق املعلنة في دعوة الوزارة. ولقد اعتادت املديرية 
أن تدعو الش������ركات العاملة إلى تقدمي توصياتها فيم������ا يتعلق بالرقع التي 
ترغب كل شركة في أن تدخلها الوزارة في دورة التراخيص املنشودة. كذلك 
كان من املعتاد في هذه املرحلة أن تقدم الش������ركات للمديرية عرضا شفهيا 
لوجهات نظره������ا فيما يتعلق بجيولوجيا املنطق������ة والتراكيب التي تعتبرها 
الش������ركة مهمة في الرقع ذات االهتمام بالنسبة إليها. ومن اجلدير بالذكر 
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في هذا الصدد أن وجهات نظر الشركات في هذه املرحلة ال تعتبر ملزمة لها 
بأي صورة من الصور. على سبيل املثال فإنه من املفهوم من قبل املديرية أن 
الشركة قد تختار رقعا أخرى غير تلك التي اقترحتها الشركة في عرضها 
الشفهي. في الوقت نفسه ليس هناك أي ضمان من قبل املديرية لاللتزام 

بتوصيات الشركات عند اقتراح الرقع في الدورة املنشودة. 
واله������دف الرئيس������ي من دورة املش������اورات بني الش������ركات واملديرية هو 
االس������تئناس بآراء الش������ركات قبل اقتراح الرقع ألي دورة لوزارة النفط. ال 
ش������ك  في أن لهذا احلوار قيمته بالنسبة إلى السلطات ألنه يضمن مقدما 
اهتمام بعض الش������ركات على األقل بالرقع املعلنة ف������ي الدورة. في الوقت 
نفس������ه فإن لعملية التشاور بني الش������ركات واملديرية فائدة كبرى للشركات 
ألنها تعطي الش������ركات فرصة إقناع املديرية بضرورة إدخال رقع معينة في 
الدورة. كذلك يس������مح احلوار للشركة بأن تتهيأ للدورة على ضوء النقاش. 
لهذه األسباب ميكن استنتاج أن دورة املشاورة بني الشركات واملديرية متثل 

في احلقيقة مثاال للفائدة املتبادلة بني السلطات والشركات.

8-10-6 األمور القابلة للتفاوض في التراخيص
توحيد صيغة العقود

كما س������بق أن ذكر في اجلزء األول من الكتاب فلقد ُمنحت االمتيازات 
حتت الدورة األولى على أساس مسودات للعقود مقترحة من قبل الشركات، 
ولكن بعد تعديالت من قبل الس������لطات احلكومي������ة على ضوء املفاوضات. 
كذل������ك س������بق أن ذكرنا أن نوع العق������د الذي اتفق علي������ه الطرفان من دون 
اس������تثناء كان عقد االمتي������از، إذ يفوض حامل التصري������ح حق التنقيب عن 
النفط وإنتاجه داخل رقعة جغرافية محددة وفق شروط االمتياز ومبوجب 

القوانني والتشريعات في البلد. 
غير أن اس������تعمال مس������ودات مقترحة من قبل الش������ركات كان ظاهرة 
مؤقتة انتهت ف������ي املفاوضات التي بدأت في ال������دورة الثانية. فلقد اتضح 
للسلطات أنها تستطيع توفير كثير من الوقت واجلهد إذا ما أُخذت املبادرة 
بإعداد عقد منوذجي يحتوي احللول التي توصلت إليها الس������لطات نتيجة 
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املفاوضات الس������ابقة. بهذه الطريقة يكون ع������دد األمور التي تبقى موضعا 
للنقاش واملفاوضة قليال جدا، ما يس������رع عملية املفاوضات ويس������اعد في 
التركيز على األمور ذات األهمية القصوى للطرفني. وكما س������بق بحثه في 
اجلزء األول من الكتاب أدخلت الس������لطات في هذه الدورة موضوعا مثيرا 
للنقاش يتعلق مبش������اركة احلكومة مباش������رة في عمليات النفط. ولقد أدى 

هذا إلى حلول مختلفة مما نتج في صيغ مختلفة بني العقود. 
وتدريجيا أصبح مبدأ مشاركة احلكومة بوصفها مستثمرا في االمتيازات 
أمرا غير خاضع للمفاوضة مع الش������ركات. وقررت السلطات أن تكون هذه 
املشاركة بنسبة ال تقل عن 50 في املائة من احلصص في االمتياز. وهكذا 
أصبح من السهل حتوير العقد النموذجي، إذ حتدد نسبة اشتراك احلكومة 
مقدما قبل املفاوضات. واتخذ العقد النموذجي ش������كل الش������راكة املتبادلة 
بني احلكومة )الحقا س������تاتويل وبعدها SDFI) وبقي������ة أصحاب االمتياز. 
ويكون عقد الش������راكة م������ع رخصة اإلنتاج األساس������ني املهمني ملنح االمتياز 
الذي يفترض بعدها دخول أصحاب االمتياز وس������تاتويل في عقد للتشغيل. 

ومع مرور الزمن أصبح العقد األخير أيضا موحدا في الشكل. 

برنامج العمل
منذ البداية أوضحت السلطات احلكومية النرويجية عدم اهتمامها بتسلم 
الع������الوات (Bonuses) بوصفه������ا جزءا من عملية من������ح االمتيازات. كذلك لم 
تكن الس������لطات مهتمة باملزايدات النقدية كوسيلة لتحقيق قيمة نقدية مقدما 
للمصادر النفطية. الس������بب في هذه النظرة اعتقاد السلطات أن العالوات أو 
املن������ح مقدما تتعارض مع الهدف األساس������ي للترخيص وه������و حتقيق التنقيب 
األمثل الذي يثبت وجود أكبر عدد ممكن من مصادر النفط عن طريق املسوح 
اجليوفيزيائي������ة وحفر اآلبار من قبل الش������ركات. وقد أدركت الس������لطات منذ 
البداية أن العالوات النقدية تضعف موقف الس������لطات عند املفاوضة بش������أن 
نوعية وتكلفة برنامج العمل األمثل الذي تنش������ده الس������لطات في املفاوضات. 
بعبارة أخرى فإن الشركات بعد أن كانت قد دفعت مبلغا باهظا عالوة أو منحة 

مقدما سوف حتاول الوصول إلى أدنى مستوى يناسبها لبرنامج العمل.
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لهذا الس������بب أصبح برنامج العمل بعد حني املعيار الرئيس������ي الختيار 
الش������ركات. ولهذا أصبح أس������لوب التعامل يعكس، م������ن البدء في تخطيط 
جوالت التراخيص إلى عملية اختيار الش������ركات، هذا الهدف األساسي من 

عملية منح االمتيازات. 
من اجلدير بالذكر في هذا الصدد أن الس������لطات احلكومية النرويجية 
لم تكن تهدف إلى تعظيم املبالغ التي تستعمل للتنقيب أو حتى تعظيم عدد 
اآلبار التي تلتزم الشركات بحفرها في رقعة معينة. الهدف كان وما زال هو 

التوصل إلى برنامج العمل األمثل الذي يحقق الكفاءة في التنقيب. 
كما سبق أن بُحث في الفقرتني 4 - 10 - 2 و8 - 9 - 3 أعاله كانت 
مديري������ة النفط مهتم������ة كثيرا بتقليل تكلفة الوحدة ف������ي التنقيب إلى أدنى 
مستوى ممكن من دون اإلضرار بالكفاءة. ويعني هذا أنه ال بد من تصميم 
املس������وح اجليوفيزيائي������ة إذ يقل احتمال حفر آبار جاف������ة ويزداد األمل في 
اكتش������اف النفط. ويقتضي هذا التوجه قبل كل ش������يء أن تتأكد السلطات 
من فتح املناطق املناس������بة إذ تتوافر املعلومات الالزمة لتعيني مواقع اآلبار 
بصورة تزيد أمل االكتش������اف. كذل������ك يتطلب هذا التوج������ه أن يتم اختيار 
الش������ركات من بني تلك التي تقدمت بتفسيرات صائبة بالنسبة إلى حتقيق 
االكتش������اف. ومن األسس التي استند إليها هذا التوجه اإلدراك بأن حامل 
الترخيص يس������ترجع في أغلب األحيان تكالي������ف التنقيب بغض النظر عما 
إذا كان������ت مرجتلة أم مدروس������ة. غير أن التكالي������ف اإلضافية الناجمة عن 
س������وء التحضير في عمليات التنقيب ستقلل من دون شك من صافي الريع 
للحكوم������ة في البلد. من اجلانب اآلخر فإن تقليل تكلفة الوحدة في الرقعة 
أو في فترة التنقيب عموما يعظم الفائدة للبلد وللشركات. وبحكم مشاركة 
احلكومة بوصفها مس������تثمرا في عمليات النفط  - مبا فيها فترة التنقيب 
الحقا - فمن الطبيعي أن تهتم السلطات بتحاشي التكاليف غير الضرورية، 

خصوصا إذا كانت تؤدي إلى ارتفاع تكلفة وحدة التنقيب. 
هذا وق������د أدت مديرية النف������ط دورا مهما في التوص������ل إلى ما ميكن 
اعتباره منوذجا أمثل بالنسبة إلى الرقع حتت البحث. املديرية هي اجلانب 
الوحيد الذي يتمكن من اس������تعمال كل املعلومات ال������واردة لتحديد برنامج 
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العم������ل. وإضافة إل������ى تكامل املعلومات قبل إع������الن دورة التراخيص تقدم 
الش������ركات تفاسير وافية ومفصلة في عروضها ما ميّكن املديرية من زيادة 
التبحر ف������ي تركيب الرقعة اجليولوجي وحتديد االحتماالت والنواقص في 
الرقعة. بعد دورات املفاوضات مع الشركات يزداد تفهم اجلميع ملا يقتضي 
حتقيقه في برنامج العمل للرقع������ة، ما يجعل التوصل إلى البرنامج األمثل 

أكثر سهولة. 
في بعض احلاالت تتطلب الظروف توجها جريئا من قبل السلطات من 
أج������ل فتح احتماالت جديدة للتنقيب. وما يجعل هذا دورا طبيعيا للمديرية 
اعتماد التنقيب بعد حني على إيجاد أصناف جديدة للتراكيب اجليولوجية 
الت������ي لم يس������بق فحصها عن طريق احلفر. أو قد تب������رز من حني إلى آخر 
معدات جديدة أو ابتكارات تقنية لم يس������بق اس������تعمالها. كل هذه املجاالت 
تتطل������ب من املديرية تقّب������ل بعض الزيادة في املجازفة م������ن أجل فتح آفاق 
ووس������ائل جديدة للتنقيب. ف������ي مثل هذه احلاالت أثبت������ت املديرية قدرتها 
على منح االمتياز لش������ركات كانت مستعدة لطرق سبل جديدة في التنقيب 
بغض النظر عن كون مس������توى املجازفة عاليا نس������بيا. الشرط الوحيد في 
هذه احلاالت أن يكون املش������غل يقظا ومثابرا ف������ي تقليل املجازفة والتكلفة 

في العمليات. 

8 (241-320).indd   320 10/31/11   11:03 AM



9-1 تقارير للسلطات احلكومية في فترة التنقيب

9-1-1 خطة وتقارير االستطالع
تعليق������ات عامة حول املمارس������ات على

 املستوى الدولي
بحوثا  االس������تطالعية  املس������وح  تشمل 
جيولوجية أو جيوفيزيائية من دون اللجوء 
إل������ى حفر اآلبار التي من احملتمل أن تؤدي 

إلى اكتشاف النفط.
من املمكن القيام بأعمال االستطالع 
حت������ت رخص������ة لالس������تطالع أو حت������ت 
للتنقيب واإلنتاج. وتش������ترط  ترخي������ص 
حام������ل  يق������دم  أن  التش������ريعات  أكث������ر 
الترخي������ص خطة ألعماله فيما يس������مى 
خطة االس������تطالع. ويُش������تَرط عادة أن 
حتت������وي اخلط������ة على مناط������ق وطريقة 

9

املمارسات التنظيمية

»ف������ي احل������االت الت������ي يتمتع 
املش������اركة  بخيار  البل������د  فيها 
في عملي������ات التطوير واإلنتاج 
مبوج������ب العقد، يك������ون تقرير 
اجل����������دوى التج����اري����ة نقط���ة 
االنط������الق والوثيق������ة األه������م 
التخاذ القرار املناسب من قبل 

احلكومة أو الشركة الوطنية«
املؤلف
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العمل والوقت الذي تتم فيه العمليات املختلفة. إضافة إلى أهمية هذه 
املعلومات من ناحية تتبع العملي������ات ونتائجها فهناك احتمال لضرورة 
احلص������ول على تس������هيالت أو رخص إضافية من س������لطات مركزية أو 
محلية قبل الش������روع في العمليات املخططة. في أغلب الدول يقتضي 
التشريع أن ُترى العمليات من دون اإلضرار بالبيئة أو قواعد الصحة 
والس������المة ومن دون أن تؤثر العمليات تأثيرا سلبيا في عمليات أخرى 

سارية أو مخططة في املنطقة.
من املعتاد كذلك، في أغلب البلدان، أن يتقدم حامل الترخيص مبعلومات 
وافرة عن مس������يرة العمليات في أثناء تنفيذها. وتختلف املدة الزمنية لهذه 

التقارير من بلد إلى بلد، ومن عملية إلى أخرى.
في كل احلاالت تشترط البلدان أن يقدم حامل الترخيص تقريرا نهائيا 
ع������ن عملياته، يلخص في������ه اجلوانب املختلفة من العملي������ات والنتائج التي 
توص������ل إليها. ووفقا ملنهج العمل ال������ذي تعّهد به حامل الترخيص قد يكون 
من الضروري تقدمي تفاس������ير للنتائ������ج التي قام بها، خصوصا إذا ما كانت 
النتائج س������تقدم إلى ش������ركات النفط بصورة تاري������ة. وكذلك فعلى حامل 
الترخيص أن ميد الس������لطات بكل البيانات والنماذج التي حصل عليها في 

أثناء العمليات.

املمارسة النرويجية
ميك������ن منح رخصة االس������تطالع في النرويج لعدة جه������ات وفي املنطقة 
نفس������ها ملدة ال تتعدى 3 س������نوات. غير أن هذه الرخصة ال متنح عادة في 

منطقة يغطيها امتياز للتنقيب واإلنتاج ساري املفعول.
وتس������مح الرخصة حلامله������ا بالقيام بالبحوث واملس������وح اجليولوجية 
واجليوفيزيائي������ة واجليوكيماوي������ة، مبا في ذلك جم������ع النماذج من قعر 
البح������ر ولعمق حتت قعر البحر تقرره مديري������ة النفط )في املاضي كان 
ه������ذا العمق ال يتجاوز 10 أمتار(، وللمديرية أيضا حق حتديد العمليات 

التي يشملها الترخيص.
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قبل الشروع في عملياته مبدة ال تقل عن 5 أسابيع، يفترض في حامل 
الترخي������ص إبالغ مديري������ة النفط ومديرية صيد األس������ماك ووزارة الدفاع 
بالعملي������ات التي ينوي القيام بها. ومن املعلوم������ات التي يجب تقدميها هي 
وق������ت التنفيذ، ومدة العمليات املختلفة، وموقعها، والس������فن واملعدات التي 

تستعمل، ونوع النتائج املتوقعة من املسوح.
وعلى حامل الترخيص خالل مدة ال تزيد على 30 يوما، قبل الش������روع 
في العمليات، إعالن تفاصيل عن الس������فينة التي س������تقوم باملس������وح، ومن 
ضمنها سرعة السفينة وطول السلك خلفها، إذا انطبق هذا على العمليات 
املخطط������ة. وعلى حامل الترخي������ص أيضا أن يقدم تقارير أس������بوعية إلى 

اجلهات املختصة عن توقيت، وموقع ونوع الفعالية وحتركات السفينة.
خ������الل مدة ال تتجاوز 3 أش������هر بعد نهاية العملي������ات يجب على حامل 
الترخيص إمداد السلطات بنسخ من كل البيانات ومن ضمنها النماذج التي 
جمع������ت. وعليه أيضا تقدمي النتائج التي توصلت إليها العمليات في تقرير 
لهذا الغرض. وتتعهد السلطات - إن اقتضى األمر - باحملافظة على سرية 

املعلومات ملدة ال تتجاوز 5 سنوات.

9-1-2 خطة التنقيب
تعليقات عامة بشأن املمارسات على املستوى الدولي

كأس������اس ملنح ترخي������ص التنقيب واإلنت������اج يجب ع������ادة على حامل 
الترخي������ص أن يلتزم ببرنامج للعمل يش������ار إليه ف������ي العقد ويعتبر هذا 

االلتزام األدنى للعمل.
بعد منح الترخيص يكون حامل الترخيص )مع شركائه( حرا في اختيار 
طريقة تنفي������ذ برنامج العمل، غير أنه في كثير م������ن األحيان ملزم بتقدمي 
خطط������ه وميزانية أعمال������ه، املوافق عليها من قبل الش������ركات املعنية داخل 
املجموع������ة، إلى الس������لطات إما للموافقة عليها وفق������ا للعقود املصدقة بني 
الش������ركة والس������لطات، وإما ملجرد اإلعالم. وفي أي حال يحق للس������لطات 
عادة أن تعبر عن وجهات نظرها بش������أن اخلط������ة وامليزانية مطالبة ببعض 

التعديالت إذا ما خولها العقد ذلك.
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في أكث������ر البلدان ت������ؤدي تعليقات الس������لطات عادة إما إلى التمس������ك 
بالتوصي������ات وإم������ا - على األقل - إلى مناقش������ة التعليق������ات بني الطرفني 
في محاولة للتوصل إلى حل وس������ط يقبل ب������ه الطرفان. في بعض البلدان 
يك������ون من حق حامل الترخيص التمس������ك برأي������ه إذا كان ملتزما بالقانون 
واألنظم������ة في البلد. وتكون نقطة االنطالق ف������ي هذه احلاالت مبنية على 
أن������ه من املعقول أن تترك حرية التصرف حلامل الترخيص ألنه أعرف من 
غيره بكيفية التصرف في أمواله، ومبا أنه يتمسك بتشريعات البلد ويلتزم 

بتعهداته مبوجب العقد ومبا في ذلك برنامج العمل.
ويحق لس������لطات البل������د - بطبيعة احل������ال - أن تنقض أح������كام حامل 
الترخيص إذا ما كانت مقتنعة بأنه مخالف للتشريع في أي جزء من أعماله 
وخطط������ه، كما يحق لها أن تعترض على الترخيص إذا ما كانت مقتنعة بأن 

تفسيره للعقد والتزامه ببرنامج العمل خاطئ.

املمارسة في النرويج
حتى العام 1985 كانت السلطات في النرويج تتوقع من حاملي االمتياز 
أن يقدموا إلى السلطات خطة وميزانية للتنقيب في الرقعة املخصصة لهم 
مبجرد تسلمهم االمتياز. بعكس املمارسة في أكثر الدول، إذ ال حتتاج اخلطة 
إلى أي موافقة من السلطات احلكومية، وتُرَسل إليها ملجرد إحاطتها علما 
باخلطة وتقدمي املالحظات إذا اقتضى األمر ذلك. بعبارة أخرى ال تتدخل 
الس������لطات في قرارات حاملي التراخيص بشأن خطة التنقيب أو امليزانية 
املقررة لذلك. وبعد إصدار قانون النفط في العام 1985 تنازلت السلطات 

كليا عن ضرورة تقدمي خطط التنقيب إليها من قبل حاملي التراخيص.
ف������ي كل احل������االت كان وما زال للس������لطات حق القرار فيم������ا إذا كانت 
العملي������ات التنقيبية داخل أي رقعة تش������كل تنفيذا مرضي������ا لاللتزام الذي 

تعهد به حاملو الترخيص عند توقيع العقد.
من اجلدير بالذكر هنا أن احلكومة، بحكم مشاركتها تاريا في الرقعة، 
متلك الفرصة الكافية للتأثير في قرارات املجموعة بش������أن خطة التنقيب 
وامليزاني������ة املخصصة له������ا إذا اقتضى األمر، وذلك ع������ن طريق حقها في 
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التصوي������ت كبقية حاملي التراخيص. وكما س������بق ذكره س������ابقا فلقد كانت 
الشركة الوطنية ستاتويل مخولة باستعمال هذا الصوت حتى العام 1984. 
بعد هذا حتول حق التصويت إلى الوزارة وأخيرا إلى بتورو )٭(. وحتى اآلن 
لم تس������تعمل احلكومة صوتها وال مرة واحدة، س������واء كان بشأن التنقيب أو 
أي أمر آخر. من الناحية العملية إذن، قبلت الس������لطات احلكومية أن يقوم 
حاملو الترخيص باتخاذ القرارات الالزمة في ش������ؤون التنقيب على أسس 
تارية، واكتفت بأن تكون احلكم األخير فيما إذا كانت أعمال التنقيب في 

مجملها وافية اللتزام حاملي الترخيص في العقد.

9-1-3 املوافقة على برنامج احلفر
تعليقات عامة حول املمارسات على املستوى الدولي

في أكثر البلدان تش������ترط الس������لطات من حاملي الترخيص أن يقدموا 
إليه������ا برنامجا حلف������ر اآلبار التنقيبية. وفي كثير من ه������ذه البلدان يُناَقش 
هذا البرنامج من جلنة إدارة االمتياز حيث متثل الش������ركة الوطنية للبلد أو 

السلطات احلكومية مباشرة.
الغرض من تقدمي برنامج احلفر للسلطات هو في البداية تطمني السلطات 
من أن حامل الترخيص في طريقه لتحقيق االلتزامات بشأن برنامج العمل. من 
اجلانب اآلخ������ر ترغب بعض البلدان في مراجعة البرنامج للتأكد من أنه يلتزم 
مبقتضيات األنظمة في البلد وخاصة فيما يتعلق بالس������المة والصحة والعناية 

بالبيئة وكذلك بااللتزامات التي تعهد بها حامل الترخيص مبوجب العقد.

املمارسة في النرويج
اشترطت األنظمة في النرويج أن يقدم حامل الترخيص برنامجا للحفر 
إلى مديرية النفط النرويجية من أجل املوافقة عليه قبل الشروع في احلفر. 
والسبب وراء هذا الشرط هو أن تتمكن املديرية من التعليق على البرنامج 

من وجهتي نظر مهمتني:
لتها احلكومة بعد أن عرضت احلكومة بعض األسهم في ستاتويل  )٭( بتورو: هي شركة وطنية شكَّ
للقطاع األهلي. ومتلك احلكومة كل األسهم في بتورو التي تقوم بأعمالها مبوجب ميزانية تضعها 

الوزارة، وال يحق للشركة االحتفاظ بأي جزء من األرباح.
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أوال، متتلك املديرية معلوم������ات قد ال تكون متوافرة حلامل الترخيص، 
وذل������ك بس������بب العوام������ل التجارية التي تق������رر مدى تب������ادل املعلومات بني 
املش������غلني. ولقد كان هذا االعتبار مهما جدا خصوصا في املراحل األولى 
من عمليات النفط؛ حيث كانت املعلومات محاطة بس������رية تامة. ومع مرور 
الزم������ن، وبعد أن ازداد التبادل في املعلوم������ات، بقيت بعض التفاصيل غير 
معروفة للجمي������ع. هذه الظروف تضع املديرية في موقف فريد ميكنها من 
القضاء على احلوادث عن طريق مقترحات تقترحها على حامل الترخيص 

لتعديل بعض التفاصيل في برنامج احلفر.
ثانيا، كلفت الس������لطات املركزية مديرية النف������ط النرويجية بالعناية في 
كفاءة بعمليات النفط فيم������ا يتعلق أيضا بدرجة ونوعية الوثائق والفحوص 
والنم������اذج التي ُتَمع عن عمليات النفط مبا فيها عمليات التنقيب. ويعني 
ه������ذا أن للمديرية حق التعليق عل������ى جودة برنامج الفحوص وجمع النماذج 
املخططة من قبل حامل الترخيص في برنامج احلفر. في هذا اخلصوص 
أيض������ا يكون ملوقف املديرية املركزي، بوصفها خازنة لكل املعلومات، أهمية 
كبرى في قدرتها على تقييم برنامج احلفر من وجهة نظر واسعة تشمل كل 

اآلبار واملسوح وتطمح إلى حتسني الفائدة ملصلحة اجلميع.
في احلاالت النادرة التي رفض فيها حاملو الترخيص االمتثال لتوصيات 
املديرية متكن الطرفان في النهاي������ة من اجللوس معا لبحث األمر والتوصل 
إلى حل مناس������ب للطرفني. في ه������ذه احملادثات أك������دت املديرية اهتمامها 
باجلوان������ب التقني������ة فق������ط تاركة حلامل������ي الترخيص القرار م������ن اجلانبني 
التش������غيلي والتجاري. ومن نواحي الس������المة والصحة والعناية بالبيئة فلقد 

كان من املمكن في كل احلاالت التوصل إلى حلول ترضي جميع األطراف.

9-1-4 مراقبة اجتماعات مجموعة الترخيص
تعليقات عامة على املمارسات على املستوى الدولي

كما س������بق ذكره في الفقرة 9-1-3 أع������اله فإنه من املعتاد في كثير 
م������ن الدول أن تراقب الس������لطات عمليات النفط عن طريق مش������اركتها 
ف������ي االجتماعات التي تعقد في جلنة اإلدارة املش������تركة. ولقد بدأ هذا 
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الترتيب عند تش������كيل الش������ركات الوطنية في كثير م������ن البلدان، وحيث 
عهدت الس������لطات املركزية إلى الش������ركة الوطنية مبهام تارية وإدارية 
في الوقت نفس������ه. في كثير م������ن البلدان األخرى ُعِه������د مبهام املراقبة 
واإلش������راف إل������ى هيئات حكومي������ة منظمة لعمليات النف������ط مبعزل عن 
الشركة الوطنية إن وجدت. في هذه الدول ميكن انتقاد مشاركة الهيئات 
املنظمة في مجلس إدارة مجموعة االمتياز، على أساس أن هذه املشاركة 
تقوض س������لطة الهيئة املنظمة عن طريق جع������ل آرائها عرضة للتصويت 
داخل مجلس اإلدارة، خصوصا إذا ما كانت للش������ركات أغلبية فعلية في 
التصويت. ولتحاشي خلق هذا االنطباع اخلطأ مبدئيا، استُبدل في كثير 
من الدول مبا يس������مى جلنة اإلدارة املشتركة »اللجنة االستشارية«. بهذه 
الصورة تبقى توصيات جلنة االستشارة مجرد توصيات بحيث تستطيع 
الهيئة املنظمة أن تتوصل إلى قراراتها مبعزل عن التوصيات إن اقتضى 

األمر ذلك.
كبديل للنموذج الذي يس������تخدم »جلنة« استشارة مشتركة بني الشركات 
والس������لطات ميكن استخدام محادثات دورية بني الطرفني من دون تدوينها 
كتوصيات. حتت هذا الترتيب يتعهد حامل الترخيص بإطالع السلطات على 
كل ما يدور في الترخيص، من عمليات ونتائج وحتضيرات ومقترحات، في 
اجتماعات شبه رسمية بني الطرفني. والبديل اآلخر هو أن ترسل السلطة 

مراقبا يحضر اجتماعات مجلس اإلدارة.

املمارسة في النرويج
عل������ى الرغم من أن التش������ريع النرويج������ي يخول الس������لطات حق زيارة 
وتفتيش مختلف عمليات النفط فإنه ال يوجد هناك أي نص قانوني يسمح 
للسلطات بإرس������ال مراقب إلى اجتماعات حامل الترخيص الداخلية. بعد 
تأس������يس مديرية النفط وستاتويل في العام 1972 قرر البرملان أن يحتفظ 
بح������ق املوافقة على خطط التطوير، ما يعني - في الواقع - ضرورة تقدمي 
هذه اخلطط إلى البرملان للموافقة عليها. ولقد اس������تمر هذا الترتيب حتى 

منتصف الثمانينيات )راجع الشعبة 9-2-1 أعاله(.
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للس������بب املذكور أعاله أصبح من الضروري للسلطات احلكومية أن تتفهم 
أعمال التنقيب كوسيلة للتحضر لألمور التي تتبع ذلك، عندما يُكتَشف النفط 
ويق������رر حاملو الترخيص تطويره تاريا مبوجب خطة للتطوير. ومما زاد من 
ضرورة تتبع عمليات التنقيب هو اقتناع السلطات بأن قابليتها للتأثير بصورة 
إيجابي������ة تزداد كلما كانت مقترحاتها مبكرة. بعب������ارة أخرى فإن التأخير في 
تقدمي التعليقات من قبل الس������لطات إلى وقت اتخاذ القرارات املهمة من قبل 
حاملي الترخيص أو بعده، سيؤدي إلى تكاليف جسيمة وتأخير في األداء مما 
يضع������ف احتمال األخذ بالتعليقات. مس������تندة على هذه االعتبارات، اقترحت 
الوزارة على حاملي التراخيص أن ترس������ل مراقبا من الس������لطات الجتماعات 
االمتياز. في البداية أرسلت الوزارة مراقبني من بني صفوفها فقط. غير أنه 
اتضح بعد حني أن هناك ضرورة إلرس������ال مراقب أو اثنني من مديرية النفط 
أيضا لتفهم اجلوانب التقنية من جلسات االمتياز. من اجلدير بالذكر في هذا 
الصدد أن التعليمات التي أُعطيت للمراقبني كانت تنص - بكل وضوح - على 
أنهم س������يمتنعون عن املس������اهمة في النقاش أو اإلجابة شفهيا عن أي سؤال 

يتعلق مبوقف السلطات قبل أن يُطَرح األمر على الوزارة أو إدارة املديرية.
على الرغ������م من بعض املعارضة من حامل������ي التراخيص - في البداية 
- فق������د توصلوا بالتدري������ج إلى أن وجود مراقبني من الس������لطات قد يكون 
في مصلحتهم أيضا. من احملتمل أن تتمكن الش������ركات من تفس������ير وجهة 
نظرها بصورة أفضل عن طريق وجود مراقبني من السلطات ينصتون لكل 
اجلوانب التي تُناَقش في االجتماعات. إضافة إلى ذلك فإن وجود املراقبني 
ق������د يعطي حاملي الترخيص فرصة للحصول على توضيحات مهمة لبعض 

تساؤالتهم فيما يخص تفسير األنظمة والتعاليم املتعلقة بأعمالهم.
من األسباب األخرى التي شجعت على قبول املراقبني هو رغبة الشركات 
الدولية في حتاش������ي هيمنة الشركة الوطنية ستاتويل )وبدرجة أقل تأثيرا 
الشركتان النرويجيتان هايدرو وس������اغا( في النقاش داخل جلان االمتياز. 
وهكذا س������اعد وجود املراقبني على تفهم موقف الس������لطات احلكومية من 
دون االعتماد على ادعاءات أو تفاس������ير من قبل الشركات النرويجية التي 

قد تستعمل التفاسير ملصلحتها.
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9-1-5 تقرير االكتشاف
تعليقات عامة بشأن املمارسات على املستوى الدولي

تشترط التش������ريعات من حاملي الترخيص عادة أن يحيطوا السلطات 
علما مبسيرة العمليات التنقيبية، سواء كانت تشمل املسوح اجليولوجية أو 
اجليوفيزيائية أو حفر اآلبار التنقيبية. وبالنس������بة إلى اآلبار فمن املعتاد أن 
يرسل حاملو الترخيص نسخة من تقارير احلفر اليومية أو األسبوعية التي 
تستعمل من قبل املش������غل وحاملي الترخيص. إضافة إلى هذا يشترط في 
حاملي الترخيص أن ميدوا السلطات بنسخ من التقارير الدورية والفحوص 
والتسجيالت من مسوح اآلبار والتحاليل والتفاسير املتعلقة بكل ذلك. كذلك 
يشترط في حاملي الترخيص أن ميدوا السلطات بنماذج من األحجار التي 

اخترقت في أثناء حفر اآلبار أو السوائل التي جمعت من البئر.
من املعتاد أن تزداد كمية البيانات والعينات ونوعيتها بعد أن يُكتش������ف 
النفط. وتش������ترط التشريعات الدولية عادة أن يقدم حامل الترخيص إلى 
الس������لطات تقريرا خاصا باالكتشاف خالل فترة قصيرة من وقوعه، ومن 
املمك������ن في بعض البل������دان أن يتعاون حامل الس������لطات مع احلكومة في 
إعالن النتائج للرأي العام. بعد مدة يحددها التش������ريع )تتراوح عادة بني 
ش������هرين وستة أش������هر من االكتش������اف أو الفحص( على حامل الترخيص 
تقدمي تقرير آخر لغرض تقييم أهمية االكتشاف واحتمال تطويره تاريا 

في املستقبل.
إن الغاية من هذا التقرير هي توضيح وجهة نظر حامل الترخيص بشأن 
اخلطوات التي يعتبرها ضرورية ملتابعة العمل لتطوير االكتشاف. وعلى سبيل 
املثال قد يرى حامل الترخيص أنه من الضروري إجراء مس������وح جيوفيزيائية 
مفصلة أو حفر آبار إضافية لتحديد االكتش������اف وتقييم قيمته التجارية بعد 
ذلك. كذلك قد يس������تعمل حام������ل الترخيص هذا التقرير لش������رح حتفظاته 

والشكوك التي قد تقف في طريق إعالن االكتشاف كمشروع تاري.
عندما يقرر حامل الترخيص أن احلقل يبدو مش������جعا للتقييم كمشروع 
تاري تواجه السلطات بعض اخليارات نذكر منها ما يلي. أوال، قد ترغب 
الس������لطات - في هذه املرحلة - في أن تعبر عن وجهة نظرها وتقديراتها 
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فيم������ا يخص أهمية تطوير احلقل واجلوان������ب االقتصادية العامة التي تهم 
البلد بالنسبة إلى هذا التطوير. ومما يزيد من أهمية هذا التعليق أن يكون 
للبل������د خيار املش������اركة تاريا في التطوير كما هو معت������اد أخيرا في أغلب 
البلدان. ثانيا، وعلى أس������اس البيانات الت������ي توافرت حتى ذلك احلني فال 
بد للبلد أن يقيِّم االحتماالت التي يخلقها االكتش������اف ملزيد من االكتشافات 
في املنطقة خاصة، وفي بقية أنحاء البلد عامة. في حال اإلجابة بنعم عن 
هذا اجلانب املهم فعلى البلد التهيؤ إلعادة النظر في الشروط العامة للدور 
الالح������ق من عمليات النفط، مبا فيها ش������روط التعاقد بخصوص عمليات 
التنقي������ب والتطوير في املس������تقبل، وتأثي������ر هذه العمليات ف������ي الفعاليات 

احليوية القائمة في البلد خاصة، وفي االقتصاد الوطني عموما.

املمارسة في النرويج
مبوجب نظام العناية مبصادر النفط الذي أُصدر على أس������اس املرسوم 
امللكي في الثامن من ديسمبر في العام 1972 ينبغي على حامل الترخيص 
أن يحي������ط مديرية النفط علما - على ط������ول اخلط - باألعمال واخلطط 
التي ينوي تنفيذها من أجل تقييم ودراس������ة أي مكمن نفطي اكتشفه نتيجة 
احلفر ) الفقرة 7 من نظام العناية مبصادر النفط(. وعلى حامل الترخيص 
أيضا أن يحيط املديرية علم������ا بالنتائج التي تتوصل إليها عمليات التقييم 
ه������ذه. الفقرة 8 من النظام تفترض في حامل الترخيص أن يقدم حتليالت 
وتفاس������ير وافي������ة للبيانات الت������ي يجمعها عن املكام������ن، وتلزمه بأن يحيط 
املديرية علما بنتائج هذه التحليالت والتفاس������ير. إضافة إلى ذلك، تستلزم 
الفقرة 9 من النظام أن يقدم حامل الترخيص تقريرا عن االكتشاف خالل 

6 أشهر من إمتام عمليات احلفر يحتوي على كل التفاصيل ذات الصلة.
ه������ذا ولق������د احتفظت القوانني في س������نة 1985 وس������نة 1996 بنفس 

احملتوى أعاله.
فيما يخص النظام الصادر في اإلرادة امللكية في 27 يونيو 1997 فلقد تطلبت 
من حامل الترخيص مبجرد اكتش������اف النفط أن يقدم للمديرية بيانات عن نتائج 

التقييم الفوري لالكتشاف واخلطط املقترحة لالستمرار في عمليات التقييم.

9 (321-350).indd   330 10/31/11   11:02 AM



املمارسات التنظيمية

331

9-1-6 خطة التقييم
تعليقات عامة بشأن املمارسات على املستوى الدولي

إذا ارتأى حامل الترخيص أن االكتش������اف جدير باالهتمام من الناحية 
التجاري������ة، فإن عليه أن يش������رع في وضع خطة لتقيي������م اجلدوى التجارية، 
واجلوان������ب التجارية املختلف������ة من عمليات التطوير. وق������د تتطلب اخلطة 
مزيدا من املس������وح الزلزالية والدراس������ات اجليولوجية/اجليوفيزيائية، أو 
حف������ر مزيد من اآلب������ار لتحديد مدى االكتش������اف اجلغرافي وحجمه. وفي 
حال امتداد االكتش������اف إلى الرقع املجاورة يكون من الضروري أن حتتوي 
خط������ة التحديد على اخلطوات الالزمة لتوحي������د عمليات التطوير واإلنتاج 
مع الرقعة املجاورة، أو احلصول على موافقة لتمديد الرقعة بحيث حتتوي 
على امتداد االكتش������اف ف������ي الرقعة املجاورة. باختصار، يجب أن تش������مل 

اخلطة كل األمور املتعلقة بتقييم املجازفة والفوائد من تطوير احلقل.
إضافة إلى حتديد مس������احة املكمن وحجمه تش������مل خطة التقييم عادة 
دراسات وبحوثا بش������أن اإلمكانات التقنية والتجارية إلنتاج وتسويق النفط 

املنتج، سواء كان هذا ينحصر في الزيت أو الغاز الطبيعي أو كليهما.

املمارسة في النرويج
كما س������بق ذكره أعاله، تنص الفقرة 9 من نظام العناية مبصادر النفط 
في النرويج على أنه في حال اكتش������اف النفط في مكمن قد يكون مشجعا 
للتطوي������ر فعلى حام������ل الترخيص أن يقدم خطة لتقييم االكتش������اف. ولقد 
احتفظ������ت الفق������رة 14 من نظام النفط الذي صاحب قانون النفط لس������نة 
1985 بالفحوى نفس������ها. كذلك احتفظت الفقرة 16 من نظام النفط لسنة 
1996 باملعنى نفس������ه، وحددت مدة ال تزيد على 6 أش������هر بعد تقدمي خطة 
التقييم كحد زمني لتقدمي تقرير عن نتائج تقييم االكتشاف. باإلضافة إلى 
هذا اقتضى النظ������ام أن يقدم حامل الترخيص تقديرا حلجم االكتش������اف 
وخطط������ا للعمليات الالحقة، بع������د أن يثبت احتمال قابلية تدفق النفط من 
املكمن عن طريق الفحوص واملسوح داخل البئر. وتستمر الفقرة في تخويل 
مديرية النفط النرويجية طلب مزيد من املعلومات من حاملي الترخيص.
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9-1-7 تقرير التقييم
تعليقات عامة حول املمارسات على املستوى الدولي

بعد إمتام العمليات الواردة في خطة التقييم تتطلب أغلب التش������ريعات أن 
يقدم حامل الترخيص تقريرا إلى السلطات عن النتائج التي توصل إليها. وميكن 
أن يتخ������ذ تقرير التقييم ع������دة اتاهات؛ فقد يكتفي التقري������ر في النص على 
أن االكتش������اف ال يبرر أي عمل الحق بغض النظر عن أي محاوالت لتحس������ني 
اجلوانب التجارية أو التقنية. الس������بب لهذا االس������تنتاج ق������د يعود إلى تقييدات 
متعددة كصغر احلجم، مس������توى منخفض لإلنتاج، نسبة متدنية لالستخالص، 
أو تعقيد اس������تثنائي في التركيب اجليولوجي... إلخ. من املمكن كذلك أن يكون 
السبب هو انعدام الفرص التجارية الالزمة لتسويق الزيت أو الغاز أو التكاليف 
الباهظة املتعلقة بتطوير احلقل أو نقل النفط إلى األسواق الدولية أو اإلقليمية. 
هن������اك أيضا بعض احلاالت حيث يصعب تطوير احلقل تاريا بس������بب األعباء 

الثقيلة التي يفرضها البلد في نظامه الضرائبي لقطاع النفط.
في حال توصل حامل الترخيص إلى أن االكتشاف مشجع للتطوير فعلى 
السلطات احلكومية أن تتهيأ لتس������لم خطة التطوير بعد فترة زمنية حتدد 
إما في التشريع وإما في تقرير التقييم ذاته. كذلك يجب على السلطات أن 
تتهيأ التخاذ قرار مهم فيما يتعلق مبش������اركتها في تطوير وإنتاج احلقل إذا 

ما توافر للسلطات خيار بهذا الصدد في العقد.
في حال احتمال تطوير االكتشاف يجب على السلطات أن تفكر في تأثير 
ذلك في حجم ونوعية املؤسس������ات احلكومية واملؤسسات العامة واألهلية، 
إضاف������ة إلى تأثيرها ف������ي البنى التحتية املوجودة ف������ي املنطقة واحتماالت 

تطويرها في املستقبل.
ف������ي ضوء تقرير التقييم يجب على الس������لطات أن تنظ������ر أيضا إلى تأثير 
النتائج في احتمال القيام باكتشافات جديدة في املنطقة في األمدين القريب 
والبعيد. وفي تقدير هذه اإلمكانات تنبغي إعادة النظر في امليزات اجليولوجية 
للحوض الرسوبي ذي الشأن ولرمبا أيضا لألحواض الرسوبية املجاورة. ومن 
املمكن أن تؤدي كل هذه التنقيحات إلى إعادة النظر في حجم املصادر املتوقعة 

وطبيعة السياسة النفطية وشروط اجلوالت الالحقة في املنطقة أو اإلقليم.
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في حال توصل حامل الترخيص إلى أن االكتش������اف غير مشجع للتطوير 
تاريا، وأن مزيدا من عمليات التقييم غير مبررة من جانبه، ميكن للسلطات 
أن تسلك عدة سبل لتحسني الوضع وفق نصوص العقود. من املعتاد أن تنص 
العق������ود على حق حامل الترخيص في االحتف������اظ بالرقعة لفترة محددة في 
العق������د، على أم������ل أن تتغير األحوال مع الزمن في اتاه يش������جع على إعادة 
النظر في تطوير االكتشاف. على سبيل املثال قد ترتفع أسعار الزيت أو تتطور 
التقنية أو يُس������تحَدث بناء بنى حتتية قرب االكتشاف تعله أقل كلفة أو أكثر 
قيمة. في هذه احلاالت يجدر بالسلطات أن تتابع احلوار مع حامل الترخيص 
وفي الوقت نفس������ه حتاول أن تقترح إجراءات ومبادرات من السلطات تساعد 

على حتقيق هدف تطوير احلقل.
كذل������ك تنبغ������ي مواصلة احلوار بني الس������لطات وحام������ل الترخيص في 
احل������االت التي يتوص������ل فيها حام������ل الترخيص إلى أن االكتش������اف يعتبر 
هامش������يا من وجهة النظر التجارية. في هذه احلاالت متلك السلطات دور 
املبادرة في أي حني تقرر فيه أنه من مصلحتها حتسني الشروط التعاقدية 
أو الضرائبي������ة بحيث تتغير نس������بة الربح باتاه تلك الت������ي يعتبرها حامل 

الترخيص احلد األدنى لالستثمار.

املمارسة في النرويج
تعالج الفقرة 11 من نظام العناية مبصادر النفط احلالة حيث يتوصل حامل 
الترخيص إلى عدم وجود أي أس������اس لتطوير احلق������ل تاريا. في هذه احلالة 
اقتضت الفقرة أن يقدم حامل الترخيص تقريرا خاصا إلى السلطات حاملا يتم 
التقييم، ولكن قبل مضي سنتني من حفر آخر بئر ذات أهمية للتقييم. وتشترط 
الفقرة من التقرير أن يوفر حامل الترخيص البيانات والفرضيات اجليولوجية 
والتقنية والتجارية التي تشكل األساس للتقييم. كذلك تشترط الفقرة أن يحتوي 
التقرير على جميع االوضاع واحلاالت التي درس������ها حامل الترخيص والتي كان 
م������ن احملتمل أن تؤدي إل������ى إعالن احلقل مربحا تاريا. وتدر اإلش������ارة إلى 
أن الهدف من النص األخير كان وضع األس������اس للحوار بني الس������لطات وحامل 
الترخيص بشأن إمكانات حتسني الظروف االقتصادية للمشروع في املستقبل.
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تتطلب الفقرة 18 من نظام النفط للعام 1972 أن يقدم حامل الترخيص 
تقريرا للس������لطات عن عدم الشروع في تطوير االكتشاف خالل فترة أقصاها 
س������نتان من إنهاء عمليات احلفر في بئر االكتشاف. يجب أن يحتوي التقرير 
عل������ى تقيي������م ميزات املكم������ن، واجلوانب التقني������ة واالقتصادي������ة، وكذلك كل 
الدراس������ات والبحوث التي أجريت أو من املخطط أن ترى لالس������تمرار في 

تقييم احتمال تطوير االكتشاف.

9-1-8 تقرير اجلدوى التجارية
تعليقات عامة حول املمارسات على املستوى الدولي

عن������د اقتناع حامل الترخيص بأن احلقل قابل للتطوير على أس������س تارية 
ح ذلك في تقرير اجلدوى  مرضي������ة له فمن املعتاد في صناعة النف������ط أن يوضَّ
التجارية (commerciality report). ومن املعتاد أن يشكل تقرير اجلدوى التجارية 
مرحلة مهمة في العالقات، ليس فقط بني السلطات وحامل الترخيص، بل أيضا 

بني الشركاء املتعددين الذين يشكلون حامل الترخيص حيث ينطبق ذلك.
في احلاالت التي يتمتع فيها البلد بخيار املشاركة في عمليات التطوير 
واإلنت������اج مبوجب العقد، يك������ون تقرير اجلدوى التجاري������ة نقطة االنطالق 
والوثيقة األهم التخاذ القرار املناسب من قبل احلكومة أو الشركة الوطنية 
في البلد. بعد إقرار مش������اركة احلكومة ينبغي عادة من املؤسسة التي متثل 
مصالح احلكومة التجارية أن تبدأ دفع حصتها من تكاليف التطوير، ولرمبا 

أيضا تكاليف التنقيب في بعض احلاالت.

املمارسة في النرويج
تطلبت الفقرة 10 من نظ������ام العناية مبصادر النفط من حامل الترخيص 
أن يحيط الس������لطات علما عندما يقرر اس������تغالل أي مكمن تاريا. كوس������يلة 
لهذا اإلعالم تطلبت الفقرة تقدمي تقرير يش������رح األسس التي استعملها حامل 
الترخيص للتوصل إلى قراره. وقد استعملت السلطات النرويجية هذا التقرير 
كج������زء مهم من حتضيراتها لتس������لم خطة التطوير التي ش������ملت في كثير من 
األحي������ان إبالغ حام������ل الترخيص بأي وجهة نظر تعتبرها الس������لطة مهمة في 

منطلق تهيؤه لتحضير خطة التطوير للحقل.
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غير أن قانون النفط لسنة 1996 ونظام النفط لسنة 1997 لم يتطلبا 
أي تقرير مبناس������بة إع������الن اجلدوى التجارية للحقل. والس������بب وراء هذا 
القرار كان انعدام احلاجة إلى التقرير، ألنه من املمكن االستعاضة عنه كليا 
بخطة التطوير. وفي ه������ذا الصدد يجدر بنا أن نذكر القارئ بأن النرويج، 
بعكس كثير من البلدان، كانت قد قررت ونفذت اش������تراكها كمس������تثمر في 
أغل������ب الرقع على طول الس������احل الق������اري النرويجي. لذل������ك ال يوجد في 
النروي������ج أي حاجة إلى تقدي������ر اجلوانب االقتصادي������ة للحقل عند إعالنه 
موضعا لالس������تثمار، وذلك ألن احلكومة تتاب������ع كل البيانات والتحضيرات 

كمشارك منذ بداية العمليات.

9-2 احلاجة إلى التقارير في فترة التطوير
9-2-1 خطة تطوير احلقل - وثيقة ملزمة

تعليقات عامة بشأن املمارسات على املستوى الدولي
في أغلب البلدان مينح التشريع والعقود احلديثة السلطات احلكومية 
ح������ق املوافقة عل������ى خطة تطوير احلقل. في بقية هذا العرض س������نركز 
فق������ط على هذا النوع من البلدان. غير أنه ما زالت هناك بعض البلدان 
القليلة العدد التي تفتقد هذه الصالحية في تشريعها. في هذه البلدان 
يُت������رك أمر القرار فيم������ا يخص تعليقات احلكومة عل������ى خطة التطوير 
حلامل الترخي������ص، فإما أن يغض النظر عنها كلي������ا وإما يأخذها بعني 

االعتبار جزئيا أو كليا.
من وقت إق������رار »اجلدوى التجارية« حلقل مع������ني فصاعدا يتولى حامل 
الترخي������ص ع������ادة كثيرا من الدراس������ات والتحضي������رات التقني������ة والتجارية 
والتش������غيلية م������ن أجل الوص������ول إلى حلول معين������ة ومفصل������ة لكيفية تطوير 
االكتش������اف، ومن بعده كيفية اس������تخراج الزيت والغاز في فترة اإلنتاج. ومن 
املعتاد في هذه الفترة أن يبدأ التحضير بدراسة مختلف األفكار والتصورات 
األساس������ية، وبعد ذلك يدخل حامل الترخيص في عملية تقليص عدد احللول 
إلى عدد قليل من أحس������نها لغرض التبحر فيها بالتفصيل. بعد ذلك يش������رع 
حامل الترخيص في دراس������ة احللول املختارة من كل اجلوانب املهمة للتطوير 
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لك������ي يتوصل في النهاية إلى حل واحد يفي بالغرض، وتس������تعمل هذه الفكرة 
أساسا حلساب وتصميم كل التفاصيل الالزمة خلطة التطوير واختيار أفضل 

البدائل التفصيلية.
على أساس النتائج التفصيلية التي يتوصل إليها حامل الترخيص يبدأ 
العمل في حتضير خطة التطوير. ومن املعتاد أن يحيط حامل الترخيص 
الس������لطات علما بس������ير العمل، وذلك لتمكني الس������لطات من الدخول في 
ح������وار مع حام������ل الترخيص لبحث جوانب مبدئية مع������ه، إذا كانت هناك 

حاجة إلى ذلك.
تعتبر خطة التطوير وثيقة مهمة جدا في العالقة بني السلطات وحامل 
الترخي������ص. عن������د توقيع عقد التنقي������ب واإلنتاج بني الس������لطات وصاحب 
الترخيص من النادر أن تك������ون هناك أية معرفة بتفاصيل أي حقل، وعليه 
تكون شروط العقد في الواقع، خصوصا فيما يتعلق بفترة التطوير واإلنتاج، 
مبني������ة على فرضيات وتوقع������ات الطرفني ال غير. غي������ر أن درجة املعرفة 
والظروف التشغيلية تتغير جذريا عندما يتوصل حامل الترخيص إلى خطة 
تفصيلية لتطوي������ر احلقل. وعليه يصبح من الض������روري أن يكون الطرفان 
على اتصال وثيق في هذه الفترة خللق تفاهم تام بينهما حول طريقة إنتاج 
احلقل على أسس واقعية وتفصيلية تخدم مصلحة الطرفني. ومن اجلدير 
بالذك������ر، في هذا املج������ال، أن عملية املوافقة على خط������ة التطوير واإلنتاج 
تتطلب مناقش������ة جدية من قبل اإلدارة لدى حاملي الترخيص، ومن ثم من 
قبل السلطات احلكومية العليا للمصادقة على اخلطة إذا كان التشريع في 

البلد يقتضي ذلك.
الهدف من خطة احلقل هو وضع األس������س املبدئية وشرح الظروف 
اخلاصة التي أدت إلى تبني اخلطة. من جملة األمور التي يجب أن تغطى 
ف������ي اخلطة ميكن أن نذكر - على س������بيل املثال - ميزات املكمن املهمة، 
البدائل التي مت النظر فيها لتطوير احلقل والتي أدت إلى اختيار الفكرة 
النهائية املثلى لإلنتاج، اخلطوات املتبعة لتحس������ني الفكرة األساسية عن 
طريق البحوث الهندسية والتشغيلية املفصلة، تقدير عواقب اخلطة على 
البيئة وطرق حتاشي العواقب السلبية، طرق االلتزام بأهداف السالمة 
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والصحة، احلسابات االقتصادية لتقييم اجلوانب التجارية للمشروع... 
إل������خ. م������ن املعتاد أيضا أن توفر الس������لطات، إما ف������ي األنظمة وإما في 
العقد، قائمة شاملة مبحتويات اخلطة املثالية يستطيع حامل الترخيص 
أن يس������تعملها للتأكد من أن محتويات اخلطة حتت البحث تخدم غرض 
الس������لطات بقدر ما تخدم احتياجاته الداخلية. غير أنه من املستحب أن 
يأخذ حامل الترخيص املبادرة في مش������اورة السلطات إذا كان هناك أي 

شك في خصوص حاجة السلطات للمعلومات في كل حالة.
عند تصديق خطة اإلنتاج ميكن أن تعتبر هذه مبنزلة ملحق للعقد يصف 
بالتفصيل األمور املهمة التي تتعلق بتطوير احلقل واستخراج النفط منه. ومن 
اجلدير بالذكر في هذا الصدد أن خطة العمل تضع أساسا مهما، ليس فقط 
لألعمال التي يقوم بها حامل الترخيص ومتابعة الس������لطات لهذه األعمال، بل 
أيضا أساسا للحكومة في وضع خططها مبا يخص عائدات النفط وامليزانية 

العامة للدولة.
من وجهة نظر الس������لطات املنظمة تش������كل خطة التطوير التزاما من 
جانب حام������ل الترخيص للقيام بأعمال مح������ددة في اخلطة في فترات 
التطوير واإلنتاج. على حامل الترخيص إذن أن يسعى إلى تنفيذ اخلطة، 
وعلى السلطات املنظمة أن تراقب التنفيذ للتأكد من أن حامل الترخيص 
يلتزم بالتش������ريعات والعقد من جهة، وخطة التطوير من اجلهة األخرى. 
لذلك فإنه من الطبيعي أن يحاول حامل الترخيص االلتزام باخلطة التي 
حصل������ت على موافقة احلكومة وأن يعتب������ر املوافقة ملزمة لتنفيذها من 
دون تغيير أو حتريف. وفي حال اضطرار حامل الترخيص إلى الشذوذ 
عن تفاصي������ل مهمة في خطة التطوير يجب عليه أن يخطر الس������لطات 
ش������ارحا األس������باب املوجبة لذلك. وإذا كانت درجة الشذوذ عن اخلطة 
كبيرة أو جس������يمة في عواقبها فيقتضي التش������ريع في أغلب البلدان أن 
يقدم حامل الترخيص إلى السلطات في البلد تعديال للخطة يفسر فيه 
األس������باب املوجبة للتغيير، ويراجع تفاصي������ل اخلطة في ضوء الظروف 
اجلديدة. وفي حال تعديل اخلطة جذريا قد يكون من الضروري عرض 

اخلطة املعدلة على السلطات العليا للمصادقة عليها مجددا.

9 (321-350).indd   337 10/31/11   11:02 AM



النموذج النرويجي

338

املمارسة في النرويج
كما س������بق أن ذكرنا في األقس������ام والش������عب 3-2 و7-3 و7-4 و8-
5-2 أعاله فإن سياس������ة النفط في النرويج أعطت أهمية بالغة للقرارات 
ر  الت������ي تُتَخذ بخصوص تطوير احلق������ول. وقد يكون مفي������دا هنا أن نذكِّ
القارئ بأن البرمل������ان كان قد أصر في البداية على ضرورة تقدمي خطط 
التطوي������ر له بالذات للموافقة عليها. الس������بب في ه������ذا القرار هو اقتناع 
البرملان ب������أن تقييم خطة التطوير في أي حقل يثير كثيرا من االعتبارات 
االجتماعي������ة واالقتصادي������ة، إضافة إل������ى التأثيرات املتوقع������ة في البيئة 
والصناع������ة احمللية، ما يتطلب بحث االعتبارات واملوافقة على اخلطة في 
أعلى املس������تويات السياسية في البلد، وهو بالطبع البرملان. قد تثير خطة 
احلقل - على سبيل املثال - أمورا ترتبط بالبيئة أو السالمة، أو السياسة 
احمللية في اإلقليم، أو إيرادات النفط وطريقة استعمالها داخل االقتصاد 
الوطني، أو خارجه، أو االس������تخالص األمث������ل للزيت من املكمن، أو فائدة 
البلد من املشاركة كمس������تثمر في عمليات التطوير واإلنتاج، أو العالقات 
اخلارجي������ة مع البل������دان املجاورة إذا ما كان احلق������ل على احلدود... إلخ. 
هنال������ك أيضا اعتبارات أخرى ترتبط بزخم عملي������ات النفط وتأثيره في 
املجتمع واالقتصاد الوطني، نذكر منها التأثير في الصناعات والفعاليات 
احليوية األخرى في البلد؛ التأثير في مس������توى االستثمار في القطاعات 
األخ������رى )غير املتعلق������ة بالنفط( في البلد؛ الذبذبات املتوقعة في س������عر 
الزيت وتأثيرها في اقتصاديات احلقل والبلد؛ التزامات الدولة في مجال 
العناية بالبيئة، وأخيرا الوضع االقتصادي في البلد بصورة عامة وحاجة 

البلد إلى مزيد من إنتاج النفط.
كم������ا ذكرنا ف������ي اجلزء األول من الكتاب حت������ت الفقرات 2-9-2 
و2-9-3 كانت النرويج، حتى منتصف السبعينيات، تفتقد تشريعات 
كافي������ة تغطي عملي������ات التطوير واإلنتاج من وقت إعالن االكتش������اف 
تاريا إلى إمت������ام حتضير ومصادقة خطة التطوي������ر للحقل. كذلك 
كان م������ن املتوقع أن يعرف ويحدد التش������ريع اجلديد دور خطة تطوير 
احلقل في حتديد العالقة بني الس������لطات وحاملي التراخيص خالل 
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فترة اإلنتاج. ومن وجه������ة نظر إدارة مصادر النفط فلقد غطى نظام 
النفط من سنة 1972 أغلب األمور احليوية، وبعد ذلك نظام العناية 

بالنفط في سنة 1978.
فيما يخص نظ������ام العناية بالنفط فلقد نص������ت الفقرة 13 من النظام 
على أن حامل الترخيص ملزم بأن يقدم إلى الس������لطات خالل فترة معقولة 
خطة لتطوير احلقل قبل أن يباشر حامل الترخيص في تنفيذ أي جزء من 
اخلطة. كذلك منعت الفقرة توقيع أي عقد بهذا اخلصوص قبل أن تُصادق 
الس������لطات على خطة احلقل. والدافع وراء هذا هو حتاش������ي أي استثمار 
س������ابق ألوانه قد يثبت بعده أنه مخال������ف لصيغة خطة احلقل النهائية بعد 

تصديقها من قبل السلطات العليا في البلد.
ومبا أن البرملان هو الس������لطة العليا التي تص������ادق على خطة احلقل، فلقد 
كان������ت احلكومة ح������ذرة للغاية خوفا م������ن أن يقوم حام������ل الترخيص بأي عمل 
ميكن تفس������يره من قبل البرملان كاس������تباق لقراره. في التعليق على الفقرة 13 
يتضح أن الس������لطات كانت تدرك حاجة حامل������ي التراخيص إلى تعجيل القرار 
في بعض تفاصيل التجهيزات ملش������روع تطوير احلقل. كوس������يلة للسماح ببعض 
هذه اخلطوات التمهيدية قبل موافقة البرملان يش������ير التعليق إلى أنه من املمكن 
للس������لطات احلكومية منح ما يسمى »موافقة متهيدية« مع التحفظات الالزمة. 
كذلك س������محت الفقرة 13 حلامل الترخي������ص باقتراح خطة متدرجة على عدة 
مراحل لتطوير احلقل إذا كانت هناك أس������باب وجيهة تدعو إلى ذلك. في مثل 
هذه احلاالت يجب على حامل الترخيص أن يبرر األسباب الداعية إلى اقتراحه، 
وفي الوقت نفس������ه يقدم تفصيال كامال لكل مراحل التطوير. وفي نهاية الفقرة 
يؤكد النظام ضرورة اهتمام حامل الترخيص ب� »اجلوانب غير املعروفة التي قد 
يك������ون لها تأثير بالغ في اإلنتاج«. ابت������داء من العام 1985 قرر البرملان تخفيف 
متطلبات������ه بخصوص املوافقة عل������ى خطط التطوير، وخ������ول وزارة النفط ذلك 

للموافقة على العقود التي ال يتجاوز االستثمار فيها حدا متواضعا.
من الواضح أن التش������ريع النرويجي يفتح املجال للموافقة على التطوير 
املتدرج ألي حقل إذا ما توافرت أس������باب وجيهة لذلك. غير أن التش������ريع 
يقتضي في الوقت نفسه أن تشمل خطة التطوير كل املراحل الالزمة إلنتاج 
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االحتياط������ي في كل أج������زاء احلقل. وكذلك حتتفظ الس������لطات بحقها في 
املوافق������ة على كل مرحلة من املراحل على حدة، كما جاء في الفقرة 2 - 4 

من قانون 1996.
ومبوجب قانون سنة 1996 يحق للوزارة، بعد طلب من حامل الترخيص، 

إعفاء األخير من تقدمي خطة تطوير ملوافقة الوزارة.

9 - 2 - 2 خطط التطوير املعدلة
تعليقات عامة حول املمارسات على املستوى الدولي

عن������د حتضير خطة تطوير ألي حقل، هنال������ك كثير من اجلوانب 
والتفاصي������ل الت������ي ال يوجد لدين������ا أي معلومات عنه������ا. ميكن لكثير 
م������ن العوامل »املجهول������ة« أن تتضح بعد حني عن طري������ق املعلومات 
الت������ي يتم توفيرها في فترة حفر اآلب������ار املنتجة أو في أثناء اإلنتاج. 
وم������ن جملة ه������ذه العوامل املجهول������ة - كليا أو جزئي������ا - نذكر مثال 
اخلواص التفصيلية للمكمن، واس������تعمال طرق التقنية احلديثة ألول 
م������رة، والتنبؤات بأحوال الطقس... إلخ. خالل تنفيذ خطة التطوير، 
ونتيجة لتوضيح كثير م������ن العوامل املجهولة، ال بد من حدوث بعض 
املفاج������آت التي تؤدي بدورها إل������ى تعديالت في اخلطة، ما قد يؤثر 
ف������ي اقتصاديات املش������روع أو جوانب أخرى م������ن اخلطة. في الواقع 
يجب أن تصمم أي خطة بحيث يكون هناك مجال لتعديلها في أثناء 
التنفيذ لغرض االس������تفادة من مفاجآت إيجابية أو حتاش������ي أخطار 

غير متوقعة اتضحت في أثناء التنفيذ.
لهذه األسباب ال ميكن أن يكون التزام األطراف بخطة التطوير حرفيا. 
ف������ي الواقع يجب أن يك������ون االلتزام باخلطة مش������روطا بصحة الفرضيات 
الت������ي بنيت عليها اخلطة. ومبج������رد انهيار بعض الفرضي������ات املهمة يجب 
عل������ى الطرفني أن يكونا متهيئ������ني لتعديل اخلطة مبوجب الواقع الذي يثبته 
التنفيذ. يعني هذا أنه ليس من الصحيح أن تُس������تَعمل خطة التطوير ذريعة 
ملن������ع تغييرات ضرورية تفرضها املعلومات في أثناء التنفيذ. وما دامت هذه 
التغيي������رات طفيفة فال حاجة إلى تقدمي خطة جديدة معدلة من قبل حامل 
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الترخيص. وتكتفي الس������لطات في هذه احل������ال بأن حتاط علما بالتطورات 
والتغييرات بحيث تتمكن من التعبير عن وجهة نظرها في األمر. وقد تطلب 

السلطات تقريرا بهذا اخلصوص.
بالنس������بة إلى التغييرات اجلس������يمة في خطة التطوي������ر فإنه من املعتاد 
في أغلب التش������ريعات أن يتقدم حامل الترخي������ص بخطة معدلة للتطوير. 
وتنص التشريعات عادة على ضرورة حتضير اخلطة املعدلة من قبل حامل 

الترخيص وتقدميها إلى السلطات للموافقة عليها.

املمارسة في النرويج
يحتوي قانون النفط لسنة 1996 على ملخص ملعاجلة موضوع حتضير 
تعديالت خلطة التطوير واملوافقة عليها من قبل الس������لطات. وتنص الفقرة 
2 - 4 من القانون هذا على أن حامل الترخيص ملزم بتحضير خطة معدلة 
للوزارة للموافقة عليها إذا ما تبني من س������ير أعمال التطوير أو اإلنتاج أنه 

من الضروري إجراء هذه التعديالت.

9 - 2 - 3 سلوك املكمن وتقارير اإلنتاج
تعليقات عامة حول املمارسات على املستوى الدولي

تختلف العالقة بني الس������لطات املنظمة وحامل������ي التراخيص في فترة 
اإلنتاج من بلد إلى آخر. ومن املعتاد في أكثر البلدان أن يتطلب التشريع من 
حامل الترخيص أن يحيط الس������لطات علما بسير اإلنتاج وتقدمي البيانات 
الالزمة لذلك، مبا فيها معلومات عن سلوك املكامن في احلقل. إن أهمية 
تفاصيل إنتاج الزيت والغاز بالنسبة إلى السلطات احلكومية واضحة جدا، 
حيث حتتاج احلكومة إليها في حساب الريع احلكومي من عمليات النفط، 
س������واء كان ذلك عن طريق الضرائب أو عن طريق املشاركة املباشرة. ولهذا 
الس������بب حتتفظ الس������لطات احلكومية ع������ادة بحقها في تدقيق حس������ابات 

وبيانات اإلنتاج واحلضور كمراقب عند فحص آالت قياس اإلنتاج.
فيما يخص البيانات بش������أن سلوك املكامن فهي مهمة للسلطات من 
جانبني: أوال، إن س������لوك املكامن املختلفة مهم ج������دا في محاولة التنبؤ 
باإلنتاج في املس������تقبل الذي يش������كل بدوره األس������اس للتنبؤ بريع النفط 
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لغرض تصميم ميزانية الدولة أو مراجعتها. وثانيا، إن البيانات املتعلقة 
بسلوك املكامن مهمة أيضا لتقييم كفاءة االستخراج من جهة، ولدراسة 
الس������بل التي ال تزال مفتوحة لتحسني استخراج الزيت من احلقل. ومبا 
أن������ه من احملتمل - ف������ي أغلب األحيان - أن تختل������ف وجهة نظر حامل 
الترخيص عن وجهة نظر الس������لطات )مثال فيم������ا يخص تعجيل اإلنتاج 
الذي يفضله حامل الترخيص على حس������اب حتس������ني استخالص الزيت 
ال������ذي تفضله الس������لطات( تكون البيان������ات املكمنية أساس������ا موضوعيا 
للحوار بني اجلانبني حول هذا املوضوع احليوي بالنس������بة إلى الطرفني. 
وم������ا زالت هناك رغبة ف������ي التوصل إلى نتائج مرضي������ة للطرفني فإنه 
م������ن املمكن التوفيق بني بعض الزيادة ف������ي اإلنتاج مقابل تطبيق خطط 
لتحسني استخالص الزيت من املكامن على املدى األبعد. ويجدر القول 
هنا إن مثل هذا احلوار يتطلب تفهما عميقا لألس������باب والنتائج من قبل 
الطرفني. لذلك ف������إن الكفاءة املهنية والصبر عنص������ران مهمان إليجاد 

احللول الصحيحة.

املمارسة في النرويج
من أه������م ميزات النظام في النرويج، بخصوص فت������رة اإلنتاج، أنه يضع 
مسؤولية واضحة على عاتق حامل الترخيص لبحث مختلف السبل لتحسني 
اس������تخالص الزيت في فترة حتضير خطة اإلنت������اج. وتعطي الفقرة 12 من 
نظام العناية مبصادر النفط الصادر في سنة 1978 أفضل تعبير لهذه امليزة 
عندما تقتضي من حامل الترخيص أن يبحث كل الوس������ائل والطرق التي قد 
تس������اعد على االستخالص األمثل للزيت من كل مكمن في احلقل على ضوء 
املمارسات التقنية املتوافرة، وعلى أساس مبادئ تارية سليمة. وتشمل هذه 
البحوث - على س������بيل املثال، األس������اليب املختلفة لإلنتاج والطرق املختلفة 
حلقن الغاز أو املاء في املكمن والدراسات املختلفة لكفاءة االستخالص على 

مستويات مختلفة لإلنتاج.
ويتطلب النظام في النرويج - كذلك - أن يستمر حامل الترخيص في 
مس������اعيه هذه لكل مكمن في أثن������اء اإلنتاج، كلما دلت بيانات اإلنتاج على 
وجود احتمال للتحس������ني، ومن ثم إعالم الس������لطات بالنتائج التي يتوصل 
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إليه������ا. وتش������ي�������ر الفق�����������رة 16 من نظام العناية مبص������ادر النفط - بكل 
وض�������وح - إلى هذا املطل������ب حيث تقتضي مراقب������ة املكامن - حتديدا - 
لتش������خيص احتماالت حتس������ني اإلنتاج. وتذهب الفقرة إلى أبعد من ذلك 
عندم������ا متنح وزارة النفط حق حتديد مس������تويات اإلنت������اج بعد طلب من 
حامل الترخيص. وحتدد الوزارة هذه املستويات عادة ملدة ال تتجاوز ستة 
أش������هر بشرط أن تأخذ في نظر االعتبار، لدرجة معقولة، املستويات التي 

نصت عليها خطة التطوير التي س������بق للحكومة املوافقة عليها.
ه������ذا، وقد أكدت الفقرة 4 في قان������ون النفط الصادر في العام 1996 
املبادئ نفسها الواردة في الفقرات 12 و16 و17 من نظام العناية مبصادر 

النفط املذكور أعاله.

9 - 2 - 5 اإلنتاج
تعليقات عامة حول املمارسات على املستوى الدولي

ف������ي تاري������خ أي حقل، يصل اإلنت������اج في احلقل في يوم م������ن األيام إلى 
مس������توى منخفض يجعل االس������تمرار في اإلنتاج غير مثمر من وجهة نظر 
حامل الترخيص. عادة يك������ون حامل الترخيص مهتما بتمديد فترة اإلنتاج 
حتى تتجاوز تكاليف االس������تمرار في اإلنت������اج التكاليف التي يتوقعها حامل 
الترخيص من أجل احلفاظ على ما يعتبره احلد األدنى للربح الذي يشجعه 
على االس������تمرار. في خالل فترة يحددها التش������ريع في البلد، تتطلب أكثر 
البلدان من حامل الترخيص أن يقدم تقريرا إلى الس������لطات احلكومية عن 
إم������كان إنهاء اإلنتاج من احلقل )تقرير ذيل اإلنتاج(، محاوال أن يحدد وقت 
اإلنهاء، وش������ارحا األسباب املوجبة لذلك، واخلطوات التي قام بها أو ينوي 

القيام بها من أجل االستمرار في اإلنتاج.
يعتبر تقرير ذيل اإلنتاج وثيقة مهمة للسلطات احلكومية ألنه يضع 
األس������اس للحوار مع حامل الترخيص بش������أن الس������بل الضرورية التي 
تساعد على تطويل فترة اإلنتاج. إذا ما رغبت السلطات في االستمرار 
ف������ي اإلنتاج بع������د اقتناعها باألس������باب التي قدمها حام������ل الترخيص 
فيمكنها أن تعرض عليه ش������روطا جديدة لتحس������ني اقتصاديات عمله 

بصورة تؤهله لالستمرار.
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املمارسة في النرويج
مبا أن النظام في النرويج يقتضي تديد موافقة الوزارة على مس������توى 
اإلنتاج في فترات ال تتجاوز س������تة أش������هر فإنه ال يوج������د أي مبرر إلضافة 
تشريع خاص بذيل اإلنتاج )الفقرة 23 من نظام النفط الصادر في 1997 
بشأن رخصة اإلنتاج(. إذن يفترض التشريع في النرويج أن تتعامل احلكومة 
م������ع موضوع ذي������ل اإلنتاج عن طريق طلب من حام������ل الترخيص في إحدى 
السنني األخيرة من اإلنتاج، وأن يوفر حامل الترخيص للسلطات املعلومات 
الالزم������ة بصدد إنهاء اإلنتاج بهذه الصورة كي تتمكن الس������لطات من بحث 

األمر والتوصل إلى حل مناسب.

9 - 2 - 6 خطة إنهاء التكليف
تعليقات عامة حول املمارسات على املستوى الدولي

بع������د أن تفش������ل كل احملاوالت في متديد اإلنتاج، تقت������رب نهاية أعمال 
حام������ل الترخيص في احلقل املعني. وقب������ل أن تغلق عمليات اإلنتاج في أي 
حقل يتطلب التشريع في أكثر البلدان إبالغ السلطات بالظروف التي حتمل 
حامل الترخيص على إنهاء اإلنتاج. ويتم هذا عادة في تقرير إنهاء التكليف 
الذي يحتوي عادة على األسباب املوجبة واخلطوات التي اتخذت لتحاشي 
إنهاء اإلنتاج، وكذلك اخلطط التي سيتبعها حامل الترخيص إلزالة املعدات 

وإعادة املوقع إلى حالته األصلية.
هن������اك العديد من االعتبارات التي يجب عل������ى البلد املضيف أن ينظر 
فيه������ا عند غلق اإلنتاج. في البداية يجب أن تتخذ الس������لطات قرارا ما إذا 
كانت ترغب في االس������تمرار في اإلنتاج أو ال. وفي حال رغبتها في متديد 
فت������رة اإلنت������اج فعليها - قبل كل ش������يء - أن تقرر م������ا إذا كانت ترغب في 
اقت������راح بعض احملفزات حلامل الترخيص إلقناعه في االس������تمرار. كبديل 
لهذا قد تقرر الس������لطات أن متنح ترخيصا لشركة أخرى مستعدة حملاولة 
متدي������د اإلنتاج. غي������ر أن هذا النهج يكون عادة معق������دا في التنفيذ، وذلك 
لصعوبة التس������ويات القانوني������ة الالزمة لتحويل احلقوق واملس������ؤوليات من 
حامل ترخيص إلى آخر. هنالك أيضا حل ثالث وهو أن حتاول الس������لطات 
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استعمال املنشآت لتشجيع اإلنتاج من اكتشافات هامشية مجاورة قد ميكن 
تطويرها باستعمال املنشآت في احلقل الذي هو على وشك اإلغالق. ويفتح 
هذا النهج إمكان اس������تمرار اإلنتاج في احلقل القدمي إذا كانت األجور التي 
تدفع من احلق������ول املجاورة، إضافة إلى تأجيل مصاريف إزالة املنش������آت، 
كافي������ة لتطويل اإلنتاج في احلقل القدمي. كل هذا يتطلب بالطبع كثيرا من 

التسويات القانونية التي قد تعقد األمور بعض الشيء.
في احلاالت التي تس������هم فيها احلكومة في دفع تكاليف اإلزالة ونهاية 
التكليف، سواء كان ذلك مباشرة كمستثمر أو عن طريق النظام الضرائبي، 
تكون الس������لطات احلكومية بالذات مهتم������ة بتأجيل دفع التكاليف، ما عدى 

احلاالت التي تقتضي اإلزالة الفورية ألسباب تتعلق بالسالمة أو البيئة.
في حال فش������ل كل الس������بل التي تؤدي إلى متديد اإلنتاج يقتضي على 
الس������لطات أن تنظر في خطة اإلغ������الق واإلزالة لكي تتأكد من أنها تراعي 
متطلبات التشريعات واألنظمة السائدة في البلد. من حني موافقة السلطات 
احلكومية على اخلطة يتلخص دورها في مراقبة العمليات للتأكد من أنها 

تسير مبوجب اخلطة والتشريع.

املمارسة في النرويج
حلداث������ة صناعة النفط في البلد م������ا زالت النرويج في دور البداية فيما 
يتعلق بإنهاء اإلنتاج وإزالة املنشآت. ولقد ظهر أول تشريع بشأن إنهاء اإلنتاج 
في قانون النفط للعام 1996. الفقرة 1-5 من القانون تتعامل مع إنهاء اإلنتاج 
وحتتوي على ما يقارب األمور نفسها التي ذكرت أعاله بالنسبة إلى املمارسة 
على املستوى الدولي. احملتوى الرئيسي يتلخص في أن احلكومة تتطلب من 
حامل الترخيص تقدمي تقرير إلنهاء اإلنتاج وإزالة املنش������آت في فترة تتراوح 

بني 2 و5 سنوات قبل الشروع في وقف العمليات على املنشآت.
وتتطلب الفق������رة 1 - 5 من القانون املذكور أعاله من حامل الترخيص 
أن يقدم اقتراحا بشأن استمرار اإلنتاج أو استعمال املنشآت في حال إنهاء 
اإلنتاج من احلقل. على أي حال يجب أن يحتوي تقرير إنهاء التكليف على 
تفاصيل متكن السلطات من بحث إمكان استعمال املنشآت لغايات أخرى. 
ومتنح الفقرة نفس������ها وزارة النفط حق إعف������اء حامل الترخيص من تقدمي 
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تقرير إنهاء التكلفة وإزالة املنش������آت. والقصد من فتح مثل هذا املجال هو 
تخفيف األعباء بالنس������بة إلى حقول صغيرة احلجم ال يتطلب إنهاء اإلنتاج 

فيها كثيرا من اإلجراءات وعمليات اإلزالة.
م������ن اجلدير بالذكر في هذا الصدد أن الفق������رة 2 - 4 من قانون النفط 
الع������ام 1996 تتطلب من حامل الترخيص أن يذك������ر في خطة تطوير احلقل 
معلوم������ات كافية ع������ن احللول التي يرتأيها بالنس������بة إلى اس������تعمال أو إزالة 
املنش������آت عند نهاية اإلنتاج. والغرض من هذه اإلشارة في القانون هو تذكير 
حامل الترخيص بضرورة التفكير في اس������تعمال املنش������آت أو إزالتها في هذا 
الوقت املبكر لربط األمر مبرحلة التصميم. بهذه الصورة قد يكون من املمكن 

توفير كثير من التكاليف وحتاشي العواقب السيئة للبيئة في الوقت نفسه.

3 املوافقات والرضا  - 9
تعليقات عامة حول املمارسة على املستوى الدولي

في املراح������ل املهمة من عمليات النفط يكون م������ن الضروري أن توافق 
الس������لطات احلكومية على اخلط������ط التي يقترحها حام������ل الترخيص قبل 
الشروع في تنفيذها. مثل هذه املوافقات معروفة في كل من فترات التنقيب 
والتطوير واإلنتاج. في فترة التنقيب تشمل موافقات احلكومة عادة اخلطة 
وامليزانية الس������نوية للتنقيب، وكذلك خطة التحدي������د والتقييم عند القيام 
باكتش������اف. في بعض البلدان قد يتطلب التش������ريع من حامل الترخيص أن 
يقدم برنامج احلفر ملوافقة السلطة املنظمة في البلد حيث تكون السالمة 

بالذات نقطة جوهرية في املوافقة.
مب������ا أن حامل الترخيص يتحمل تكالي������ف التنقيب وحده عادة فإنه من 
املفه������وم دوليا أن حق الس������لطات عن������د مراجعة خطة التنقي������ب وامليزانية 
املخصصة له ينحصر في مقترحات لتحس������ني نوعي������ة وقيمة النتائج التي 
يؤدي إليها احلفر، إضافة إلى مراعاة ش������روط السالمة والصحة والعناية 
بالبيئ������ة. ومن املعتاد أن تقدم الس������لطات تعليقات بخصوص تقييم مصادر 
النفط عند العثور عليها في أثناء احلفر واملسوح أو الفحوصات التي يحبذ 
)يج������ب( اتخاذها من أجل تقيي������م األدلة أو االكتش������افات. وفي حال عدم 
موافق������ة حامل الترخيص على مقترحات الس������لطات يدخل الطرفان عادة 

في حوار مهني إليجاد حل مناسب للطرفني.
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في البلدان التي تس������ند الصالحيات املنظمة إلى شركتها الوطنية، تُبحث 
خطط التنقيب والتحديد والتقييم في مجالس إدارة التش������غيل، حيث يكون كل 
حاملي الترخيص، ومن ضمنهم الش������ركة الوطني������ة، ممثلني في املجالس. في 
هذه احلاالت تتخذ القرارات بأكثرية األصوات بالنسبة إلى حصص األطراف 
املمثلة في الترخيص. وعلى الرغم من أن للش������ركة الوطنية حق ترشيح رئيس 

املجلس فإنه من املعتاد أن تكون للشركات الدولية أغلبية في األصوات.
ف������ي فترة اإلنتاج تكون كل من اخلط������ط التي يقدمها حامل الترخيص، 
بخصوص تطوير احلقل، أو إعادة النظر في خطة احلقل، أو الش������روع في 
استعمال املنشآت، أو برنامج ذيل اإلنتاج وإنهاء التكلفة وإزالة املنشآت؛ كل 
هذه اخلطط واملقترحات تكون عادة موضعا ملوافقة الس������لطات احلكومية. 
املبدأ األساسي وراء هذه املوافقات هو أن القرارات ذات األهمية اجلسيمة 

للبلد تكون موضعا للموافقة من قبل سلطاته املنظمة.
ليس هناك أي ش������ك ف������ي أن أهم القرارات ف������ي العالقة بني احلكومة 
وحامل الترخيص هي تلك الت������ي تخص املوافقة على خطة اإلنتاج. ويرجع 
سبب أهمية اخلطة أوال إلى سعة نطاق عملياتها وجسامة تأثيراتها املتعددة 
بالنسبة إلى جوانب حيوية ومهمة في البلد. وثانيا يشكل تطوير احلقل في 
ى إال تقريبيا في عقد التنقيب  الواقع دخول الطرفني في عقد جديد ال يُغطَّ
واإلنت������اج الذي دخل فيه الطرفان قبل االكتش������اف )راجع الفقرة 1-2-9(. 
لهذا الس������بب تخلق التغييرات اجلذرية في خطة التطوير حاجة ماسة إلى 

إعادة النظر في اخلطة وتديد املوافقة عليها من قبل الطرفني.
وهنا أيضا فإن املب������دأ وراء ضرورة املوافقات احلكومية هو التأكد من 
أن حامل الترخيص يلتزم مبقترحات ومتطلبات احلكومة مبوجب نصوص 
التش������ريعات والعق������د. وفيما يخ������ص تعليقات احلكومة وش������روطها لقبول 
اخلط������ط فإنه من املعتاد في أكث������ر احلاالت أن يتوصل الطرفان إلى حلول 

يقبلها كل منهما عن طريق احلوار املهني بينهما.
بخص������وص األمور التي ال تتطلب موافقة رس������مية م������ن احلكومة فقد 
يتطلب التش������ريع، على أي حال، تقدمي اخلطط )مثال بخصوص الفحوص 
التي تؤخذ في البئر بعد االكتشاف( ملجرد احلصول على »رضا« السلطات. 

9 (321-350).indd   347 10/31/11   11:02 AM



النموذج النرويجي

348

وتعبير »الرضا« كما هو مستعمل في هذا السياق يعني »أن السلطة املنظمة 
ق������د اطلعت عل������ى اخلطة وليس لديها أي مالحظ������ات عليها«. من اجلانب 
القضائي البحت ال ميثل الرضا موافقة من السلطات على محتوى اخلطة، 
حيث إنه مجرد إش������ارة من الس������لطات إلى أن ليس لديها تعليقات محددة 
وأنه من املمكن حلامل الترخيص أن يستمر في خطته على عاتقه اخلاص 

من دون انتظار أي إشارة أخرى من السلطة املنظمة.
بينم������ا ميثل كل من مبدأ املوافقة والرضا آليات منظمة مهمة في إدارة 
املص������ادر النفطية، تش������كل آلية منح التراخيص أه������م اإلجراءات في حوزة 
البل������د املضيف لتحقيق أهدافه. التوفيق في ترخيص الرقع الصحيحة في 
الوقت الصحيح وألفضل الش������ركات بش������روط مناس������بة للبلد هو األساس 
الرصني إلدارة مصادر النفط من البداية. عند اتخاذ هذا القرار اجلس������يم 

وقت الترخيص تكون احلكومة أيضا صاحبة القرار دون غيرها.

املمارسة في النرويج
كما س������بق ذكره في مجاالت متعددة من ه������ذا الكتاب كانت النرويج مصرة 
على فرض إرادتها السياسية على زخم واتاه عمليات النفط منذ البداية. لهذا 
الس������بب كان من املعقول أن تشترط الس������لطات السياسية في تشريعها موافقة 
احلكومة عل������ى بعض القرارات املهمة في عمليات النفط. وبحكم كون التنقيب 
أولى العمليات التي تقوم بها شركات النفط كان من الطبيعي أن تركز التشريعات 
األولى على ضرورة القيام بهذه العمليات بصورة ال تؤدي إلى اإلضرار بفعاليات 
أخرى قائمة في البلد، أو أن متثل هذه العمليات خطرا على السالمة والصحة 
والبيئة. لهذا كان من الطبيعي أن تصر الس������لطات على فحص وتدقيق السفن، 
معدات احلفر واألجهزة املساندة لعمليات احلفر قبل قبولها للخدمة في الساحل 
القاري النرويجي. كذلك تطلبت السلطات النرويجية من حاملي التراخيص أن 
يقدم������وا برنامجا للحفر ل������كل بئر ألجل املوافقة عليه من قبل الس������لطات قبل 
الش������روع في احلفر. إضافة إلى هذا أصرت السلطات احلكومية املختلفة على 
زيارة مواقع احلفر وتفتيش������ها للتأكد من أن العمليات تس������ير مبوجب التشريع 

واألنظمة التي وضعت من قبل السلطات احلكومية.

9 (321-350).indd   348 10/31/11   11:02 AM



املمارسات التنظيمية

349

خالفا لبقية الدول، امتنعت س������لطات احلكومة في النرويج عن مطالبة 
حامل������ي التراخيص بتق������دمي خطط التنقيب للموافق������ة عليها. إضافة إلى 
حماي������ة الس������المة والصحة والبيئة كما ذكر أعاله كانت الس������لطات مهتمة 
أيض������ا بأن يحقق حاملو التراخيص ما تعهدوا به كحد أدنى لبرنامج العمل 
في عقد الترخيص. لهذا الغ������رض احتفظت الوزارة بحق املوافقة على أن 
األعمال التي أكملها حامل الترخي������ص كانت كافية للوفاء بالتزاماته حتت 
العق������د. غي������ر أن هذه املوافق������ة ال مُتنَح إال بعد أن يف������ي حامل الترخيص 
بالتزاماته. بعد تأس������يس الشركة الوطنية ستاتويل وقرار البرملان بضرورة 
مشاركة النرويج مبا ال يقل عن 50 في املائة من احلصص في االمتيازات 
املقبل������ة كان من املمكن للحكومة أن تؤثر مباش������رة في قرارات التنقيب عن 
طريق التصويت داخل االمتيازات. لهذا الس������بب لم يكن هناك أي س������بب 

يدفع السلطات إلى ضرورة املوافقة على خطط التنقيب.
بعد االكتش������افات الكبرى في بحر الش������مال في نهاية الس������تينيات وبداية 
الس������بعينيات حتول االهتمام تدريجيا إلى عملي������ات التطوير. وكما هو املتوقع 
فلقد كانت عمليات التطوير أكثر تعقيدا وأوس������ع نطاقا من عمليات التنقيب، 
م������ا دعا إلى مزيد من التعامل بني حاملي التراخيص والس������لطات احلكومية. 
وبحكم رغبة النرويج في التحكم في اتاه السياس������ة النفطية وزخم العمليات 
كان متوقع������ا أن يصر البرملان على تقدمي خطط التطوير ملوافقته. وحتى بعد 
املصادقة على خطة التطوير تطلب التش������ريع أن حتاط الس������لطات علما بكل 
التطورات، وأن يقدم حامل الترخيص تعديال خلطة التطوير إذا ما طرأ تغيير 
ج������ذري في اخلطة في أثناء التطوي������ر أو اإلنتاج. إضافة إلى هذا فلقد تطلب 
التش������ريع من حامل الترخيص أن يحصل عل������ى عدد من املوافقات التفصيلية 
في أثناء التنفيذ. على سبيل املثال نذكر مراحل مهمة تفصيلية منها: تصميم 
بعض األجهزة أو األجزاء، البدء في عمليات اإلنش������اء، فحص املنش������آت قبل 
التدشني، خصوصا إذا تضمنت حرق كميات من الغاز، بدء العمل في املنشآت 
اجلديدة... إلخ. في الوقت نفس������ه هناك بعض األمور التي يجب أن تقدم إلى 
السلطات فيما يتعلق بإدارة مصادر النفط، نذكر منها اخلطة السنوية لإلنتاج 

ومراقبة املكامن كأساس ملنح رخصة اإلنتاج.
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ف������ي منتصف الثمانينيات س������بب الهب������وط العنيف في أس������عار الزيت 
محاوالت متعددة لتخفيض تكاليف اإلنتاج. من جملة األش������ياء التي كانت 
موضع البحث هو عدد املوافقات التي يجب على حامل الترخيص أن يحصل 
عليها من السلطات والضرورة لها. في ذلك الوقت كانت كل من السلطات 
احلكومية وشركات النفط قد تبنت مبدأ اإلشراف الذاتي، مما زاد احلاجة 
إلى إعادة النظر في املمارسات احلكومية املنظمة لهدف تبسيطها. ونتيجة 
لهذه العملية اإلصالحية تبنت السلطات ألول مرة تعبير »الرضا« كرد فعل 

من السلطات على مقترحات من قبل حامل الترخيص.
من املعتاد في احلاالت التي تتطلب موافقة من السلطات احلكومية أن 
تدرس األخيرة مقترحات حامل الترخيص وبعد ذلك تناقش محتوياتها مع 
حامل الترخيص، إذا اقتضت احلاج������ة ذلك، قبل أن تصدر كتابا حتريريا 
باملوافقة على املقترحات أو اخلطة. في احلاالت التي تقتضي فقط »رضا« 
السلطات احلكومية فقد تكون التحضيرات داخل السلطة احلكومية نفسها 
من دون تغيير ذي أهمية، غير أن اإلجابة من الس������لطات ال تش������كل موافقة 
من السلطات، بل السماح حلامل الترخيص بأن يستمر كما هو مخطط من 
قبله وعلى مس������ؤوليته. ويعني هذا في الواقع أن من حق حامل الترخيص 
أن يس������تنتج أن مقترحاته أو خطته لم تقابل أي معارضة من السلطات إن 
لم يتس������لم ردا س������لبيا بعد مدة قصيرة من تقدمي طلبه. على هذا األساس 

ميكن حلامل الترخيص املباشرة في العمل على مسؤوليته.
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10-1 تطوير التقنية وتطبيقها
 - والبح���وث  التنمي���ة  ف���ي  التع���اون   1-1-10

العقود التقنية وعقود حسن النية
كما س������بق ذكره في الفق������رة 2-11-2 
أعاله، اشترطت الس������لطات النرويجية في 
ال������دورة الرابعة للتراخيص في العام 1978 
أن تتعهد الشركات الراغبة في املشاركة في 
الدورة بالقيام ب� 50 في املائة من احتياجاتها 
للبحوث والدراسات بخصوص عملياتها في 
النرويج في معاهد بح������وث نرويجية، وأدى 
هذا الشرط بدوره إلى ع�����دد مم�����ا سم���ي 
ب� »العق������ود التقني������ة« بني ش������ركات النفط 
واملعاهد النرويجية للبحث والتطوير، وبعد 
مض������ي وقت قصير فقط أثبتت هذه العقود 
قيمتها الكبيرة في خلق تقدم ملحوظ باجتاه 

تقنية نفطية متطورة في النرويج.

10

التعاون بني سلطات النفط 
احلكومية وشركات النفط

»ال ش������ك ف������ي أن الباحث������ني 
النرويجي������ني كان������وا مندفعني 
في س������باق ِحرفي بّناء، ليس 
فق������ط للح������اق بزمالئهم من 
الباحثني ف������ي صناعة النفط 
على مس������توى بحر الش������مال، 
ولك������ن أيض������ا من أج������ل خلق 
بيئة علمية طليعية تس������تجيب 
للحاج������ة إل������ى التجديد على 

املستوى الدولي«
املؤلف

351
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كان رد الفع������ل م������ن قبل ش������ركات النفط على العم������وم إيجابيا، ولو أن 
البعض أعرب عن اس������تغرابه لهذا الطلب. أكثر الشركات كانت في الواقع 
معت������ادة على إناطة احتياجاتها للبح������وث إلى معاهد في أنحاء مختلفة من 
العالم خارج بلدها األم، كذلك كانت هناك بعض الش������ركات التي س������بق أن 
ع������ت نوعا آخر من العق������ود مع معاهد البح������وث النرويجية أطلق عليها  وقَّ
اس������م »عقود حسن النية«، حيث بدأ التعاون مع معهد البحوث مباشرة بعد 
منح الترخيص من دون انتظ������ار متطلبات البحث في الرقعة املعنية. وقبل 
الدخ������ول في أي عقد مع معاهد البحوث دققت الش������ركات على الكفاءات 
والقدرات عن������د املعاهد النرويجية املختلف������ة ووجدتها موضعا لإلعجاب، 
ليس فقط من ناحية نوعية البحوث، بل أيضا من ناحية تكلفتها املنخفضة؛ 

حيث إن أغلب معاهد البحوث في النرويج تُْدَعم ماليا من قبل احلكومة.
واس������تمرت امليزانية التي خصصتها الش������ركات املختلفة لعقود التقنية 
في االزدي������اد في بداي������ة الثمانينيات، حتى بلغ مجمله������ا نحو 500 مليون 
كراون نرويجي، وعلى الرغم من النقد الذي تقدمت به بعض اجلهات كانت 
البحوث والدراس������ات التي أجريت حتت العقود مبنية على أس������س جتارية 
س������ليمة. الس������بب في ذلك يرجع إل������ى االهتمام الكبير من قبل الش������ركات 
بالتأكد من أن املعاهد كانت ملتزمة بش������روط العق������د وبتقدمي النتائج كما 
اتف������ق عليه الطرفان، وهكذا مت التوصل عن طري������ق هذه العقود إلى كثير 
من النتائج املثيرة لإلعجاب في مواضيع مختلفة كاحلفر العميق وحتس������ني 
االس������تخالص في املراح������ل املبكرة من اإلنتاج والس������فن واملنصات العائمة 
لالس������تعمال في املياه بالغة العمق ونقل الس������وائل املتعددة في األنابيب...

إلخ. هذا وقد أكدت تقارير الشركات املختلفة ارتياحها التام جلودة النتائج 
حتت عقود التقنية.

عندما ننظر إلى تأثير عق������ود التقنية في ضوء التاريخ جند أنها كانت 
املنطلق امله������م لتطور التقنية النفطية في النرويج في أواخر الس������بعينيات 
والثمانينيات، وال شك في أن الباحثني النرويجيني كانوا مندفعني في سباق 
ِحَرف������ي بّناء لي������س فقط للحاق بزمالئهم من طليع������ة الباحثني في صناعة 
النفط على مس������توى بحر الش������مال، ولكن أيضا من أج������ل خلق بيئة علمية 
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طليعية تس������تجيب للحاجة إلى التجديد على املس������توى الدولي. ومن خالل 
التنس������يق بني جهود املعاه������د املختلفة في النرويج والتعاون مع الش������ركات 
املش������غلة جنحت السلطات في خلق مراكز مرموقة للبحوث متخصصة في 
جوان������ب معينة من مواضيع البحث التي تهم الصناعة النفطية، وفي الوقت 
نفسه احتفظت هذه املعاهد بتفهم شامل لبقية جوانب البحوث التي تتعلق 
بالقيمة العملية والتش������غيلية لتطبيق النتائج. بهذه الصورة جمعت املعاهد 

بني الكفاءة العلمية ولياقة النتائج من الناحية التطبيقية.
في العام 1986 قررت السلطات النرويجية أنه لم تعد هناك أي حاجة 
إلى االس������تمرار في اإلجراء الذي يجبر الشركات على تغطية 50 في املائة 
م������ن احتياجاتها للبحوث في املعاهد النرويجية، ولقد كان لهبوط أس������عار 
الزيت تأثير مباشر في القرار، خاصة أن الشركات كانت قد اعتادت على 

التعامل مع املعاهد النرويجية على أي حال. 
ومن أجل توضيح العالقات التي تطورت في سبيل التعاون في البحوث 
بني السلطات النرويجية والشركات العاملة في النرويج تعطي الفقرات من 
10-2-1 إلى 10-2-5 أدناه نبذة قصيرة عن هذا التعاون لتحقيق أهداف 

البلد احليوية في مجال حتسني استخالص الزيت.

10-1-2 حتديات تقنية في أواخر الثمانينيات والتسعينيات
ف������ي اجلزء األول من هذا الكتاب بحثنا التحديات التقنية التي جابهتها 
صناعة النفط في النرويج في مطلع العمليات في بحر الشمال، واتضح من 
هذا البحث الس������ريع أن السبب الرئيسي لتغلب صناعة النفط في النرويج 
على ه������ذه التحديات يعزى إلى األحجام العمالقة للحقول التي اكتُش������فت 
في الفترات األولى من التنقيب، مما سهل حتمل املبالغ الكبيرة التي كانت 
الزمة لتحقيق الطفرات التش������غيلية الكبرى التي كانت الصناعة في حاجة 

إليها لتطوير االكتشافات وحتقيق اإلنتاج. 
نتيجة النخفاض أسعار الزيت الذي بدأ منذ العام 1986 واستمر طوال 
التس������عينيات جابهت الصناعة النفطية في النرويج حتديات من نوع آخر. 
ولم يؤثر انخفاض األسعار في استمرار اإلنتاج من احلقول املنتجة في تلك 
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الفترة، غير أن الش������ركات كانت في حاجة ماسة إلى تقليل تكاليف اإلنتاج 
من أجل حتس������ني أرباحها ومتويل االس������تمرار في عملياتها التنقيبية، لهذا 
الغرض التجأت ش������ركات النفط إلى حتس������ني أرباحها عن طريق استعمال 
أحدث التطورات التقنية في أعمالها في احلقول مقرونة بتحسني أساليب 

العمل التشغيلية من الناحية اإلدارية.
ومع هذا لم تتمكن الشركات بسبب انخفاض أسعار الزيت من االستمرار في 
تطوير اكتش������افات جديدة، وفي محاولة لتحسني هذا الوضع اجتهت الشركات 
- بتشجيع من السلطات - إلى محاولة إيجاد حلول مستحدثة لتطوير احلقول 

وفي الوقت نفسه رفع اإلنتاج لكي تعوض اخلسارة في اإليرادات.
ف������ي العام 1992 قررت الس������لطات في اململكة املتح������دة أن تدخل في 
مش������روع مشترك مع ش������ركات النفط أطلق عليه اس������م »CRINE«، وكانت 
الغاية من املشروع تخفيض التكاليف في عمليات النفط في بحر الشمال، 
وبعد م������دة قصيرة من الزمن دخلت الس������لطات النرويجي������ة، بالتعاون مع 
ش������ركات النفط العاملة في النرويج، في مش������روع مش������ابه اطلق عليه اسم 
»NORSOK«، ولق������د تبنى املش������روع هدف������ا طموحا للغاي������ة وهو محاولة 
تخفي������ض تكاليف عمليات النفط، خصوصا عمليات تطوير احلقول مبا ال 
يق������ل عن 40 في املائة. وعلى الرغم من أن املش������روع لم يتمكن من حتقيق 
هدفه الطموح، متكنت األطراف املعنية من بلوغ تخفيض حقيقي في تكاليف 
تطوير احلقول بحد 25 في املائة مقارنة بالتكاليف التي كانت معتادة قبل 
املش������روع، ولقد حتقق ه������ذا الهدف عن طريق اس������تعمال التقنية املبدعة، 
وط������رق عمل جديدة للتعاون مع الصناعة املجهزة لعمليات تطوير احلقول، 
ولقد كان لهذه النتائج الفضل األكبر في جتنب التوقف في أعمال التطوير 
على اجلانب النرويجي من بحر الشمال. وهكذا متكنت السلطات بالتعاون 
الوثيق مع شركات النفط من احلفاظ على مستوى عال من عمليات النفط 
في فترة انخفاض األسعار مقارنة بغيرها في العالم في الفترة بني 1986 

ونهاية التسعينيات.
هذا وقد سبق بحث التعاون بني السلطات وشركات النفط في الفقرتني 

4-10-2 و4-10-3 من هذا الكتاب. 
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10-1-3 مش���اريع التعاون بني الس���لطات والشركات بشأن حتسني االستخالص 
)1992-1980(

كما س������بق أن ذكرنا في القس������م 2-3 أعاله فقد قوبل اكتش������اف حقل 
أكوفيسك في نهاية الستينيات بكثير من الشكوك فيما يخص قابلية املكمن 
الطباش������يري لإلنتاج في األمد البعيد، والس������بب في ذل������ك هو أن ميزات 
احلجر الطباش������يري كمكمن لم تكن معروفة ف������ي ذلك الوقت، ما أدى إلى 
ضرورة االبتداء مبش������روع إنتاج موقت لفحص ه������ذه القابلية، والتأكد من 
خصائص املكمن اإلنتاجية قبل املباشرة في خطة لتطوير احلقل بكامله. 

وعلى الرغم من قرار مجموعة فيليبس بش������أن تطوير احلقل وتنفيذها 
خلطة اإلنتاج بقيت الشركة مهتمة مبعرفة املزيد عن هذا النوع الفريد من 
املكامن، واس������تمرت في بحوثها إليجاد األجوبة الالزمة في هذا الش������أن. 
ولم تكن شركة فيليبس الوحيدة التي كانت جتري هذه الدراسات بل أيضا 
بقية حاملي الترخيص في مجموعة أكوفيس������ك. وبعد اكتش������اف املزيد من 
احلقول فيما يس������مى منطقة أكوفيس������ك الكبرى، وكذل������ك في الدمنارك، 
اهتم������ت مديرية النف������ط النرويجية باحلص������ول على نتائج ه������ذه البحوث 
املختلفة بخصوص حجر املكمن الطباش������يري، واتضح في الوقت نفسه أن 
هناك كثيرا من املعلومات املتوافرة س������ابقا عن ميزات احلجر الطباشيري، 
ألن األخير كان يُْس������تَعمل قبل االكتشافات حجرا لألساس ومصدرا للمياه 
أو كمادة خام في أعمال الهندس������ة املدني������ة في بعض الدول املجاورة لبحر 
الشمال والقنال اإلجنليزي، لهذا الس������بب بدأت مديرية النفط النرويجية 
في االتصال ببعض الشركات املشغلة على اجلانبني النرويجي والدمناركي 
حملاولة تفهم اجلوانب اإلقليمية والتفصيلية للحجر الطباشيري أوال كمادة 
رس������وبية وثانيا كمكمن للنفط والغاز. وفي هذا الصدد كانت العالقات مع 

وكالة الطاقة الدمناركية مفيدة جدا. 
في أثناء دراس������اتها الحظت مديرية النف������ط النرويجية أن لنتائج 
البحوث التي أجرتها شركة أموكو في حقل فالهال الواقع جنوب شرق 
حقل أكوفيسك أهمية كبرى لتفهم املكمن في حقل أكوفيسك، وعليه 
أخ������ذت املديرية اخلطوات الالزمة لتش������جيع مجموعتي أكوفيس������ك 
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وفاله������ال على تبادل النتائ������ج والتعاون فيما بينهم������ا من أجل توطيد 
الهدف املش������ترك وهو حتس������ني االس������تخالص من احلقلني. ونتيجًة 
للتعاون ب������ني املجموعتني توصل������ت املديرية إلى اقتناع ب������أن البداية 
مبش������روع بحوث مشترك ستكون أفضل الوسائل لتوطيد التعاون بني 
كل اجلهات املعنية وحتقيق أفض������ل النتائج بأقل تكلفة وجهد، لذلك 
دعت املديري������ة ووكالة الطاقة الدمناركية إل������ى مؤمتر في كوبنهاغن 
ف������ي العام 1980، حضره ممثلون للش������ركات التي تتعامل مع مكامن 
طباش������يرية في الدمنارك والنرويج لبحث مختلف املشاكل واألفكار. 
وبتش������جيع من مديرية النفط النرويجية ووكال������ة الطاقة الدمناركية 
اتفق������ت األطراف في املؤمت������ر على متويل برنامج مش������ترك للبحوث 
الطباش������يرية، وأدى هذا القرار بدوره إلى تأسيس برنامج أطلق عليه 
اسم »بحوث الطباشير املشتركة« الذي ابتدأ رسميا في العام 1980 

عت عقود املرحلة األولى من البرنامج. ، عندما ُوقِّ
وقد ركزت البحوث في برنامج بحوث الطباش������ير املشتركة على أربعة 
مواضيع رئيس������ية بالنس������بة إلى الطباش������ير، وه������ي اجليولوجيا، اخلواص 
م البرنامج زمنيا إلى  امليكانيكية واخلواص احلجرية وحتسني اإلنتاج، وُقسِّ
أربع مراحل حتت ميزانية مجملة تبلغ 60.1 مليون كراون نرويجي. إحدى 
النتائج من هذا البرنامج كانت االرتفاع امللحوظ في استخالص الزيت من 

املكامن الطباشيرية في منطقة أكوفيسك الكبرى وفي الدمنارك.

10-1-4 برنامج سبور )1991-1985(
منذ البداية كانت مديرية النفط النرويجية مؤمنة بأن الوسيلة الوحيدة 
املتوافرة لها للتأثير إيجابيا في حتس������ني اس������تخالص الزيت حتت ظروف 
بحر الش������مال هي أن تصر على تقييم خيارات التحسني من بداية تخطيط 
عمليات تطوير احلقل، وكان التوقيت املبكر للمساهمة باألفكار واملقترحات 
شرطا في غاية األهمية؛ ألن أي تعديل الحق ملنشآت اإلنتاج بعد تصميمها 
وإنش������ائها س������يكلف ماليني الدوالرات بحيث يتعذر - إن لم يكن مستحيال 
- تنفيذه ألس������باب اقتصادية وجيهة. غير أن إجراء التعديالت الالزمة في 
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مرحل������ة دراس������ة وتصميم خطة التطوير أمر وارد ألن������ه من املمكن تصميم 
منصة اإلنتاج بش������كل يس������مح بالتعديالت الالزمة الحقا من دون أن تكون 

التكاليف باهظة.
انطالق������ا من ه������ذا االعتقاد الراس������خ بضرورة تقيي������م االحتماالت 
لتحس������ني اإلنتاج مبكرا بادرت الس������لطات النرويجية في العام 1985 
������ول من قبل الدولة أُطلق عليه اس������م  إلى تأس������يس برنامج حكومي ُيَّ
»س������بور« (SPOR)، وهو اختصار السم املشروع باللغة اإلجنليزية الذي 
يعن������ي »برنامج الدول������ة النرويجية للبحوث والتطوير من أجل حتس������ني 
االستخالص وتقنية املكامن«. وفي اإلرش������ادات العامة للبرنامج كتبت 

وزارة النفط ما يلي:
»اله���دف الرئيس���ي م���ن البرنامج ه���و تنمية بيئة مس���تقلة وطنية 
للبحوث والتطوير على قدم املساواة مع أحسن البيئات املتوافرة دوليا، 
بحي���ث تكون له���ا معرفة طليعية مبا يتعل���ق باالحتماالت والتقييدات 
املتعلقة بتحس���ني اس���تخالص الزيت من مكامن النفط على الساحل 

القاري النرويجي.
وتفت���رض ال���وزارة أن البرنامج يصمم وينفذ بش���كل يس���اعد مديرية 
النفط النرويجية على اس���تعمال اخلبرة الناجتة لغرض القيام مبهامها 
اإلدارية في هذا املجال. وأحد األهداف املهمة للبرنامج إذن هو املس���اهمة 
في خلق بيئة مرجعية للبحوث تس���تند عليها مديرية النفط النرويجية 

عند تقييمها خلطط التطوير على الساحل القاري النرويجي«.
م البرنامج حتت  مبوجب إرش������ادات ال������وزارة كان من الطبيع������ي أن يُنظَّ
رعاية املديرية مباشرة. وهكذا تولى املدير العام ملصادر النفط في املديرية 
منصب الرئيس للبرنامج مع سكرتارية من املديرية إلدارة أعمال البرنامج، 
وتألف مجلس إدارة البرنامج من أش������خاص وق������ع االختيار عليهم من قبل 
الوزارة، من بني األخصائيني في موضوع االس������تخالص من شركات النفط 
ومعاهد البحوث. وبعد حني قرر مجلس اإلدارة أن يضيف للمش������روع ثالثة 
مستش������ارين فخريني وق������ع االختيار عليهم من بني أب������رز املتخصصني في 

حتسني استخالص الزيت في العالم.
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ومب������ا أن الهدف األول لبرنامج س������بور كان تعزي������ز اخلبرة الوطنية في 
موضوع حتس������ني اس������تخراج الزيت، فقد كان من الطبيعي تقسيم اجلهود 

حتت البرنامج إلى أربعة مجاالت للبحث هي:
1 - البيانات املثلى عن املكامن.

2 - حقن املاء، ومن ضمن ذلك استعمال املواد الكيماوية.
3 - حقن الغاز.

4 - مواضيع أخرى ذات أهمية.
ولقد بلغ������ت تكاليف البرنامج بني العام������ني 1985 و1991 نحو 100 

مليون كراون موزعة على املجاالت األربعة كاآلتي:

املجموع1985198619871988198919901991

1.84.64.23.83.63.01.122.1بيانات املكامن

2.54.55.35.25.85.13.331.7حقن الغاز

2.75.06.77.76.65.33.837.8سبور حقن املاء

0.60.62.3--0.4-0.7مواضيع أخرى

0.60.91.11.01.01.01.16.7تكاليف اإلدارة

8.315.017.717.717.015.09.9100.6املجموع

وم������ن أجل ضم������ان التركيز في البح������وث قرر البرنام������ج إناطة كل من 
املواضي������ع الثالثة األول������ى مبعهد من املعاهد الثالثة الب������ارزة في النرويج، 
إضافة إلى ذلك قرر البرنامج تشكيل مجلس استشاري حتت مجلس اإلدارة 
يثل خيرة مهندس������ي املكامن في شركات النفط ومعاهد البحوث بصفتهم 
املستعملني لنتائج البحوث في املستقبل. وأُنيطت بهذا املجلس االستشاري 
مهمة مناقش������ة النتائج وتنس������يقها ب������ني املعاهد، وكان دور املهندس������ني من 
الش������ركات باخلصوص التأكيد على حاجات شركات النفط وعلى اجلوانب 

العملية من تطبيق النتائج.
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وقد وضع البرنامج كثيرا من االهتمام بنشر النتائج ألوسع عدد ممكن 
من اجلهات واألش������خاص املعنيني باألمر، واستُعمل البرنامج لهذا الغرض 
املؤمترات الس������نوية للبرنامج التي كانت مفتوحة للجميع، وكذلك وس������ائل 
النشر، حيث شجع الباحثني على نشر نتائجهم في أبرز املنشورات العاملية، 
وعند إنهاء البرنامج أخذ املش������روع على عاتقه كتابة دراسة علمية خاصة 

تتناول كل إجنازات املشروع نشرت في العام 1992.
مت برنامج س������بور في العام 1991 بعد أن حقق أهدافه في خلق تطورات 
مرموقة في مجاالت تقييم املكامن وحتسني ممارسات استخالص الزيت عن 
طريق حتس������ني حقن املاء والغاز واس������تعمال املواد الكيماوية. وقد كان تركيز 
البرنامج متجها إلى هندس������ة املكامن عامة، وبصوة خاصة عمليات استبدال 
السوائل في املكامن على املستويني املجهري واحلقلي، غير أن من أهم النتائج 
التي توصل إليها البرنامج كانت في الدرجة االولى نشر روح التفاؤل - وحتى 
االندف������اع - بني العاملني في النفط بأنه من املمكن رفع نس������بة اس������تخالص 
الزيت من املكامن عن طريق زيادة تفهم العمليات الفيزيائية والكيماوية داخل 
مس������امات املكمن، وفي الدرجة الثانية حقق البرنامج جتاوبا على املس������تويني 
الفكري والعملي في الوقت نفس������ه بني الس������لطات احلكومية وشركات النفط 
ومعاهد البحوث، ما أقنع اجلهات الثالث بضرورة التعاون لتطوير التقنية في 

هذا املجال احليوي والطليعي الذي يؤدي في النهاية إلى جناح للجميع. 

10-1-5 بروفيت )1990 - 1994(
ابتدأ برنامج بروفيت )البرنامج النرويجي لتقنية حتس������ني استخالص 
الزيت من احلقول( في العام 1990 عندما كان برنامج س������بور في طريقه 
إلى االنتهاء، واجلديد في هذا البرنامج هو مش������اركة 13 ش������ركة نفط مع 
مديرية النفط النرويجية فيه، ما يؤكد جناح التعاون املثمر بني الش������ركات 

واملعاهد والسلطات في برنامج سبور.
وقد اس������تمر برنامج بروفيت ملدة خمس س������نوات بدءا من العام 1990 
إل������ى العام 1994، وبل������غ مجمل تكاليفه 63 مليون ك������راون نرويجي. وكان 

املقرر في البداية أن يتضمن البرنامج املواضيع اآلتية:
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1 - وصف املكامن وتقييمها.
2 - تسرب السوائل حول البئر.

3 - حتسني االستخالص.
ومب������ا أن برنام������ج »روث« )راجع الفقرة 11-1-6 أدن������اه( كان في فترة 
التخطيط في العام 1990، فقد اتفقت الس������لطات على أن يحول موضوع 
حتس������ني االس������تخالص إلى برنامج روث بحيث يركز برنامج بروفيت على 

املوضوعني األولني فقط. 
وكان الهدف من البرنامج ما يلي:

»سيس���تعمل برنامج بروفيت نتائج برنامج س���بور وأي خبرة تقنية 
أخرى، حبذا لو كانت نرويجية، لتجهيز املش���اركني بطرق ووس���ائل في 
وص���ف وتقيي���م املكام���ن وتنفيذ إجراءات لتحس���ني االس���تخالص من 

احلقول املنتجة«.
أُِدير برنامج بروفيت من قبل مجلس إدارة يثل كل املشاركني وبإدارة 
مديرية النفط النرويجية، وأسهمت كل من شركة فيليبس وشركة ساغا 
ف������ي إدارة كال املوضوعني حتت البرنام������ج أعاله. وفيما يخص اختيار 
ت مقترحات إما من قبل معاهد  املواضيع التفصيلية للبحوث، فقد ُقدمِّ
البحوث نفس������ها وإما من قبل اجلامعات وإما من املستشارين وإما من 
ش������ركات النفط، ولهذا كان دور مدير مش������اريع البحوث منحصرا في 
تقييم نتائج البحوث وتقدمي املقترحات ملجلس إدارة البرنامج، ومن ثم 

متابعة العمل واقتراح التعديالت الالزمة في أثناء التنفيذ. 
وبينما كان برنامج س������بور يركز على اس������تعمال وتنشيط معاهد البحث 
النرويجية جند أن برنامج بروفيت اس������تعمل قاعدة أوسع شملت ما ال يقل 

عن 16 مركزا للبحوث.
في خالصة البرنامج جند ما يلي:

»توض���ح نتائ���ج برنام���ج بروفي���ت الفوائد م���ن توحيد وتنس���يق 
اجله���ود ف���ي مجال البح���وث ب���ني مجموعة م���ن الش���ركات، مقارنة 
باحلل���ول الت���ي تعتمد عل���ى جه���ود انفرادية من كل ش���ركة وحدها، 
حيث متنح البرامج املشتركة نتائج أفضل وتكلفة أقل. ومن الناحية 
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الس���لبية ال يكون لكل النتائج األهمية نفس���ها لكل املشاركني، ولهذا 
فق���د يك���ون م���ن األفض���ل ف���ي املس���تقبل أن تس���اند كل ش���ركة فقط 

املواضيع التي تهمها بصورة خاصة«.

11-1-6 روث )1992 - 1995(
كتعقيب للبرنامج احلكومي س������بور )1985 - 1991( قررت السلطات 
النرويجية في العام 1992 البداية في برنامج »روث« حتت إشراف مجلس 

البحوث النرويجي. وذكر في البرنامج أن أهدافه ستكون كما يلي:
» - املس���اهمة في حتسني استخالص الزيت من املكامن الرملية 
والطباش���يرية على الس���احل القاري النرويجي مبقدار 300 مليون 

متر قياسي مكعب داخل حدود تقنية، بيئية ومالية مقبولة«.
- حتقي���ق املتطلب���ات احمل���ددة وطويل���ة األم���د للس���لطات فيما 
يخ���ص اس���تخالص الزيت وإدام���ة خبرة البحوث الت���ي حتتاج إليها 
الس���لطات للمشاورة معها بخصوص مس���ؤوليات السلطات في إدارة 

الساحل القاري النرويجي.
- مساعدة مجموعات البحوث في االستمرار في تطوير كفاءاتها 
إل���ى مس���تويات معت���رف به���ا دوليا بحي���ث ميكنها أن تبي���ع خدمات 
وأنظمة حتقق دخال إضافيا بقدر 20 مليون كراون نرويجي س���نويا 

في العام 1996«.
وركزت البحوث في البرنامج على املواضيع التالية: 

- الغمر الغازي.
- احلقن املتعاقب للغاز واملاء.

- حقن الرغوة.
- استعمال البوليمر جل.

- الطرق اجلراثيمية.
ولق������د كان برنام������ج روث هذا مش������روعا تعاونيا ب������ني مجلس البحوث 
النرويجي ومديرية النفط النرويجية، إضافة إلى 18 من ش������ركات النفط 
ومعاه������د البحوث النرويجي������ة والدولية. ونتيجة للبرنامج أُدخلت وس������ائل 
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جديدة لعمليات استخالص الزيت في النرويج من جملتها استعمال الرغوة 
واجلل واحلق������ن املتعاقب للغاز واملاء. وكذل������ك أُجريت بعض التجارب في 
عدة حقول داخل النرويج، إضافة إلى استعمال بعض النتائج من البرنامج 

خارج النرويج.
وقد بلغت تكاليف البرنامج 106 ماليني كراون نرويجي. من هذا املبلغ 
أس������هم مجلس البحوث ب� 55 مليون كراون بينما دفعت الشركات املشاركة 

بقية املبلغ، أي 51 مليون كراون نرويجي.
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> ليس هناك أي شك في أن نظام 
احلكم املتق������دم الذي متتعت وتتمتع به 
النروي������ج كان ه������و األس������اس في جناح 
التجربة النرويجية ف������ي إدارة عمليات 
النفط. ويفسر وجود هذا النظام كيف 
أن النرويج منذ البداية متكنت بسهولة 
من االتفاق على املبادئ األساس������ية في 
إدارة عمليات النفط وعلى تطبيق هذه 
املب������ادئ وفقا ألهدافه������ا الوطنية فيما 
يتعلق بالتطور االجتماعي واالقتصادي. 
وهكذا متكن البلد من التمسك بالشعار 
ال������ذي رفعه منذ البداية من أن مصادر 
النفط سوف تستعمل خلدمة كل أبناء 
الش������عب. وما الصن������دوق املالي للنفط 

11

النرويجي:  النموذج 
تلخيص واستنتاج 

»تدل الدراسات احلديثة على 
أن زيادة اإلنت������اج املتوقعة في 
حتس������ن اس������تخالص الزيت 
تعتبر أهم املصادر التي يتطلع 
إليها العالم لس������د النقص في 
اإلنت������اج العامل������ي للنف������ط في 

املستقبل القريب«
املؤلف

363
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ال������ذي أسس������ته النرويج في 1986 إال وس������يلة مهم������ة لتحقيق هذا 
الهدف، حيث تستثمر واردات النفط بتوفير األموال الالزمة لتقاعد 

األجيال املقبلة.
> لقد حاولت النرويج بنجاح كبير أن تتحاشى تشريع القوانن الطويلة 
واملعقدة. ولهذا كان أول تشريع في 1965 مقصورا على املبادئ األساسية 
ف������ي إدارة عملي������ات النفط. ومبا أن عمليات النفط ف������ي بيئة صعبة كبحر 
الشمال كانت جديدة على كل من النرويج وصناعة النفط بصورة عامة، فلقد 
كان من الطبيعي أن يتطور تش������ريع النفط تدريجيا، لذلك جلأت السلطات 
إلى إصدار أنظمة وتوجيهات ريثما تتبلور حاجة ماسة إلى التشريع بعد أن 

يتوافر التفهم الكافي لدى السلطات ملتطلبات إدارة عمليات النفط.
ولم يصدر أول تشريع موسع للنفط إال في العام 1985 بعد أن أصدرت 
السلطات سلسلة من األنظمة املؤقتة التي غطت احلاجة حتى ذلك احلن. 
ول������م تتم مراجعة قانون 1985 حتى العام 1996 حينما ارتأت الس������لطات 
ضرورة تعديل القانون الس������تيعاب التغييرات املهم������ة التي حدثت في بحر 

الشمال بصورة خاصة.
> ومن أهم مميزات النموذج النرويجي الوفاق السياس������ي حول املبادئ 
الرئيس������ية ف������ي إدارة النفط. ولعل أه������م هذه املبادئ هو مبدأ الس������يطرة 
الوطنية. ويعني هذا أن الس������لطات يجب أن تقرر ش������روط العمل في قطاع 
النفط، وباألخص التحكم في س������رعة تطور القطاع بالنسبة إلى االقتصاد 
الوطن������ي والتطور االجتماعي في البلد. ومن أجل حتقيق هذا املبدأ كان ال 
بد للس������لطات من خلق األجهزة الالزم������ة التي متكنها من متابعة التطورات 
والتحكم فيها ع������ن طريق موافقة احلكومة على اخلطوات الرئيس������ية في 
عمليات النفط. وهكذا أسس������ت النرويج األجهزة والسياس������ات واخلطط 

االستراتيجية الالزمة لتنفيذ مبدأ السيطرة الوطنية في قطاع النفط.
لقد التزمت النرويج طوال السبعينيات بسياسة سميت في وقتها بسياسة 
»اإلس������راع على مهل«. وكانت فحوى هذه السياس������ة هي مراعاة التوازن بن 
الرغبة في منو عمليات النفط من جهة، والتأّني من أجل حتاشي الصدمات 

املضرة باالقتصاد الوطني وبالتطور االجتماعي من اجلهة األخرى.
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> ومع مرور الزمن، متكن البلد من استيعاب مسؤولياته اجلديدة بوصفه 
بل������دا منتجا للنفط، وأصبح من املمكن الس������ماح لعملي������ات النفط أن تنمو 
بصورة أكثر انطالقا ولكن بشرط أن يساهم البلد بحصة وطنية )حصص 
حكومي������ة وأهلي������ة محلية( ال تقل ع������ن 50 في املائة ف������ي مختلف عمليات 
التنقيب واإلنتاج. وكان الغرض الرئيس������ي من هذه املس������اهمة الوطنية هو 
متكن الس������لطات النرويجية من حتقيق السيطرة الوطنية املذكورة أعاله، 
والتي تتعلق مبدئيا بسرعة تصعيد عمليات التنقيب ومن ثم سرعة تصعيد 

عمليات اإلنتاج. 
> وم������ن اجلدير بالذكر في هذا املجال أن تنظيم اجلهاز احلكومي 
الذي أسس العام 1972 للقيام باملهام احلكومية في قطاع النفط كان 
موفق������ا في خدمة سياس������ة النفط النرويجية. فب������دال من اتباع النمط 
السائد في ذلك الوقت بن الدول املصدرة للنفط، حيث كانت الشركات 
الوطني������ة جتمع بن صالحيات اإلدارة واملصالح التجارية للحكومة في 
الوقت نفس������ه، ق������ررت النرويج االنحراف عن ه������ذا النمط. ومن أهم 
عناص������ر التركيب احلكومي النرويجي ه������و الفصل الكامل بن مصالح 
احلكوم������ة اإلدارية التقليدية من جهة ومصاحلها التجارية الناجتة عن 
حق املش������اركة في عمليات التنقيب واإلنتاج من اجلهة األخرى. وهكذا 
أُسست أجهزة الوزارة )وزارة الصناعة في حينها وبعدها وزارة النفط 
والطاقة( للتفرغ للش������ؤون السياسية والتشريعية إضافة إلى التخطيط 
ومنح التراخيص للش������ركات املساهمة في عمليات النفط. وفي الوقت 
نفسه ش������كلت احلكومة مديرية عامة للنفط )إن. بي. دي( للقيام بكل 
الواجبات التقنية املتعلقة بإدارة قطاع النفط كهيئة مس������تقلة تس������اعد 
الوزارة في أعمالها. ومن الطرف اآلخر شكلت احلكومة شركة وطنية 
)س������تاتويل( حيث متتلك احلكومة 100 في املائة من حصص الشركة، 
وذل������ك للقيام بكل املصالح التجارية احلكومية في قطاع النفط. وعلى 
الرغم من أن مديرية النفط النرويجية قس������مت بعدها إلى مديريتن، 
وكذلك فتح املجال أخيرا للقطاع اخلاص لش������راء أس������هم محدودة في 
س������تاتويل، فلقد متس������كت الس������لطات بالفصل الكلي بن مؤسس������اتها 
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اإلدارية من جهة ومؤسساتها التجارية من اجلهة األخرى. وبسبب هذا 
الفصل الواضح بالذات حظي األس������لوب النرويجي على إعجاب الدول 

املنتجة للنفط.
> أما فيما يتعلق بسياس������ة الترخيص فلقد م������رت التجربة النرويجية في 
مراحل مختلفة تس������تحق بعض التعليق. ففي ال������دورة األولى العام 1965 كانت 
سياسة الترخيص مبنية على مبادئ املنافسة احلرة بن الشركات. غير أنه على 
الرغم من هذا فقد أصرت الس������لطات النرويجية على حصر موضوع املنافسة 
على نوعية االلتزامات التي تقترحها الش������ركات املتنافس������ة فيما يتعلق ببرنامج 
التنقيب )عدد ونوعية املسوح اجليوفيزيائية وعدد اآلبار التي تنوي حفرها في 
املناطق املخصصة(. وهكذا حتاش������ت السلطات السماح ملنافسة بن الشركات 
مبنية على العروض النقدية )العالوات(. غير أن ش������روط املنافس������ة تغيرت في 
الدورة الثانية لكي تش������مل العروض التي تقدمها الش������ركات فيما يتعلق بنوعية 
املش������اركة الوطنية ونس������بتها املئوية. ولهذا أصبحت عقود الترخيص منذ هذه 

الدورة وبعدها عقود مشاركة جتارية (Joint Venture) مع الشركات الوطنية.
نتيج������ة لالكتش������افات الكبيرة التي مت������ت في بحر الش������مال في أوائل 
الس������بعينيات برز هناك منطان واضحان في سياسة الترخيص النرويجية. 
النم������ط األول هو تقلص ملحوظ في عدد ونوعي������ة دورات الترخيص. أما 
النمط اآلخر فهو التمس������ك بحق املش������اركة الوطنية التجارية في عمليات 

النفط كمبدأ أساسي في السياسة النفطية.
في العام 1980، وبعد أن رفعت التحفظات فيما يتعلق بعدد وس������رعة 
دورات الترخي������ص، بدأت دورات الترخي������ص تتطور بصورة طبيعية. كذلك 
بدأت هذه الدورات تشمل مناطق جديدة ومختلفة في شمال بحر الشمال. 
وكان اله������دف من هذا التغيير في سياس������ة الترخي������ص هو احملافظة على 
معدل ثابت لالستثمار في عمليات تطوير احلقول، ومن ثم ضمان استمرار 

اإلنتاج على املستوى املطلوب.
> لق������د حافظ������ت النرويج في كل مراح������ل صناعتها النفطي������ة على مبدأ 
التنويع بن الش������ركات املرخصة. برز هذا املب������دأ في بداية العمليات في بحر 
الش������مال في أواسط الستينيات حينما كان البلد مؤمنا بأن البيئة القاسية في 
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بحر الش������مال ال ميكن مجابهتها من الناحية التقنية والتش������غيلية دون اللجوء 
إل������ى تنويع الكفاءات واخلبرات عن طريق تعدد الش������ركات. ومن أجل حتقيق 
مبدأ التنويع داخل التراخيص املنفردة، جلأت النرويج إلى تشكيل مجموعات 
ترخيص متش������اركة )كونس������ورتيا( يحتوي كل منها على ما بن 3 و5 ش������ركات 
جتمع ب������ن ميزات مختلفة ضرورية بالنس������بة إلى املنطق������ة املعنية. وقد كان 
اختيار الشركات، ومن ضمنها الشركات الوطنية، في كل من هذه املجموعات 
أمرا تقرره وزارة النفط. غير أن التيار احلالي يتجه إلى فتح املجال للشركات 
ذاته������ا في اقتراح تركيب املجموعات لكي يس������هل التع������اون داخل املجموعات 
املش������اركة. ومع هذا فيبقى اخليار أخيرا بيد الوزارة. أما فيما يتعلق باختيار 
الش������ركة املشغلة التي تقوم باألعمال نيابة عن املجموعة املتشاركة والتي متثل 
املجموعة أمام الس������لطات الوطنية فهو أمر تقرره الوزارة بعد االستش������ارة مع 

املنظمات احلكومية املعنية وباألخص مديرية النفط النرويجية. 
ومن اجلدير بالذكر هنا أن املنافس������ة اإليجابية بن الش������ركات لم تؤِد 
فقط إلى ش������روط أحسن بالنسبة إلى البلد، بل إنها أّدت في الوقت نفسه 
إلى حتس������ن مس������توى األداء واإلتقان في العملي������ات النفطية. ففي مجال 
التنقيب أدى االختالف في التفس������ير بن الش������ركات إلى دراسة أكبر عدد 
ممكن من االحتماالت، مم������ا أدى إلى تقييم وحفر عدد أكبر من التراكيب 
ومن ثم إلى عدد أكبر من االكتش������افات. باإلضافة إلى ذلك فلقد استفادت 
السلطات كثيرا من تعدد توصيات ومقترحات الشركات لتحضير وتخطيط 

دورات التراخيص. 
> كذلك أدى وجود عدد من الش������ركات املفضلة في كل من املجموعات 
املرخصة إلى حتسن مستوى األداء عن طريق اجلمع بن جتارب وخبرات 
مكملة لبعضها اآلخر. وال شك في أن تعدد وجهات النظر في كل مجموعة 
هو عامل مهم في تس������هيل مهمة الس������لطات احلكومي������ة حن تقوم بتدقيق 

مقترحات وخطط الشركات لغرض املوافقة عليها.
> وفق النظام النرويجي ينبغي على الشركات املشتركة في أي مجموعة 
مرخصة أن توقع اتفاقية مش������اركة جتاري������ة (Joint Venture) فيما بينها. 
ويعتبر التش������ريع النرويجي كل شركة داخل املجموعة كيانا قانونيا مستقال 
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ل������ه حق متلك مباش������ر حلصته من النفط املنتج م������ن مجموعة الترخيص. 
وهكذا تستطيع كل شركة مساهمة أن تستعمل حصتها من احتياطي النفط 

ألغراضها املالية في األسواق العاملية.
> كذلك تدفع كل ش������ركة داخل املجموع������ة حصتها من الضرائب على 
أس������اس صافي دخلها اإلجمالي في النرويج وليس على أس������اس الترخيص 
املفرد. والهدف من هذا النظام الضرائبي هو إعطاء كل الش������ركات مجاال 
مناس������با السترجاع اس������تثماراتها من مجمل الدخل من كل التراخيص على 
الساحل القاري النرويجي. ويعني هذا أن الشركة ستكون واثقة باحلصول 
على مستوى معقول من الربح مما يشجعها على االستمرار في تقبل بعض 

املجازفة في استثماراتها.
مع هذا فلقد تعرض نظام النرويج الضرائبي للنفط لبعض النقد. فعلى 
الرغم من أن النظام النرويجي يعطي املستثمرين حماية مهمة ضد احتمال 
اخلس������ارة، فإنه في الوقت نفس������ه ، وفق رأي الناقدين، يحرم املستثمرين 
من احتمال زيادة أرباحهم في حالة جناح املش������روع. وهذا النقد وارد فيما 
يخص تطوير بعض االكتش������افات )ما يسمى باالكتش������افات الهامشية( في 
بحر الش������مال التي كان من املمكن اس������تثمارها جتاري������ا لو توافرت ظروف 

ضريبية أكثر مرونة. 
> للنرويج تقاليد راس������خة فيما يتعلق باالنفتاح والنزاهة والش������فافية. 
ويؤكد نظام الس������لوك في اخلدمة املدنية أن لكل املدنين الذين يستعملون 
اخلدم������ات احلكومية حق االطالع على املراح������ل التي مرت بها معامالتهم 
قبل التوصل إلى النتيج������ة النهائية. باإلضافة إلى هذا فإن مكتب املراقب 
املدني حريص جدا على مراقبة تصرفات املوظفن وتصحيح أخطائهم إذا 
ما انحرفوا عن نصوص هذا النظام. وتشكل حرية الصحافة حماية أخرى 
للمواطنن حيث إن من حق الصحافة االطالع على معظم الوثائق احلكومية 
ما عدا نس������بة ضئيلة والتي تتعلق بس������المة وأمن البلد. ولقد أّدت كل هذه 
احلمايات إل������ى ثقة كبيرة بن املواطنن والش������ركات العاملية بأن احلكومة 
تس������تعمل صالحياتها بأمانة وحياد تام، باإلضافة إلى كونها معرضة طوال 

الوقت إلى التدقيق والتصحيح إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك.
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> م������ن مقومات السياس������ة النرويجية املهمة مبدأ إش������راك الصناعة 
احمللية في عمليات النفط بأوس������ع ش������كل ممكن بشرط أن يتم ذلك على 
أس������اس املنافسة العادلة مع املؤسس������ات الدولية. ومن أجل التمهيد لهذا 
الهدف الوطني دعت الس������لطات احلكومية جميع شركات النفط العاملة 
في النرويج للمش������اركة في تطوير اخلبرة احمللية ضمن القطاع النفطي. 
وأعلنت من أجل ذلك أنها س������وف تأخذ بنظر االعتبار جهود الش������ركات 
في هذا املجال في أثناء اختيار الش������ركات في دورات الترخيص املقبلة. 
ولقد أدى جتاوب الش������ركات اإليجابي لهذه الدعوة إلى تطور ملحوظ في 
صناعة النفط في النرويج بحيث أصبحت هذه الصناعة بعد فترة قصيرة 
من الزمن موضع إعجاب العالم. من وجهة نظر شركات النفط كان هناك 
ارتياح كبير لنوعية اخلدمات التي قدمتها معاهد البحث النرويجية بسعر 
معتدل مقارن������ة مع اخلدمات املتوافرة دوليا. ول������م مير وقت طويل حتى 
أصبحت معاهد البحوث النرويجية س������ّباقة ومتطورة فيما يتعلق بالتقنية 

البحرية في قطاع النفط. 
> كذل������ك أصرت النرويج على اعتبار الصحة والس������المة والعناية 
بالبيئ������ة من أه������م األولويات في عملي������ات النفط. وم������ن املعروف أن 
اقتص������اد النروي������ج يعتمد كثي������را على املالحة وعلى صيد األس������ماك 
البحري������ة التي تعتمد بدورها على التزام البلد بصيانة البيئة البحرية. 
واجلدي������ر بالذكر في هذا املجال أن ش������ركات النفط العاملية جتاوبت 
بصورة إيجابية ملتطلبات الس������لطات النرويجية وتبنت أهدافها كجزء 

من سياساتها الداخلية. 
> ومن أهم مميزات النموذج النرويجي مبدأ »اإلش������راف الذاتي«. 
ويعني هذا التعبير أن عبء االلتزام بأهداف الس������المة التي يحددها 
البلد املضيف هو مس������ؤولية الشركات العاملة ولي���س غيره��ا. وعلي��ه 
ف������ال بد لهذه الش������ركات م������ن تهيئة األنظم������ة الداخلي������ة والتعليمات 
واملقاييس التقنية الالزمة التي تضمن للشركة التمسك بهذه األهداف. 
أما فيما يخص دور الس������لطات احلكومية فيتركز قبل كل ش������يء على 
حتديد االهداف واملس������تويات التي يجب االلتزام بها في أثناء عمليات 
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النفط. وعلى مس������توى اإلدارة املنظمة يتركز اهتمام الس������لطات على 
متابعة العمليات من أجل التأكد من أن الشركة العاملة متتلك املعايير 
والتعليم������ات الالزمة لتحقيق أه������داف البلد. بعد ذلك فإنه من واجب 
احلكومة أن تق������وم بتدقيق العمليات من أجل التأكد من أن الش������ركة 

تلتزم بتعليماتها ومقاييسها في أثناء العمليات.
> ولعل من أبرز مالمح النموذج النرويجي اإلجنازات التي حققها 
 (I.O.R.) �البلد في مجال حتس������ن اس������تخالص الزيت أو ما يسمى ب
ويشمل التعبير كل التحس������ينيات املمكنة لرفع مستوى اإلنتاج ولزيادة 
االس������تخالص النهائي للزي������ت مقارنة باألس������اليب التقليدية لإلنتاج. 
ولق������د أّدت جهود النرويج في ه������ذا املجال إلى رفع املعدل الش������امل 
الس������تخالص الزيت م������ن 25 في املائة في البداي������ة إلى 42 في املائة 
في الوقت احلاضر، بينما تهدف الس������لطات إلى رفع النسبة إلى 48 
ف������ي املائة في املس������تقبل. ولم يكن من املمكن حتقيق هذا التحس������ن 
الكبير لوال التعاون الوثيق بن السلطات احلكومية والشركات العاملة 
في النرويج. ولقد ش������مل هذا التعاون عدة مش������اريع ألبحاث مشتركة 
بن الطرفن، باإلضافة إلى جتارب لالس������تخالص الثانوي مبنية على 
دراس������ات ومشاورات بن الطرفن من أجل حتقيق الفوائد على أسس 

جتارية مقبولة.
> كذل������ك يتميز النموذج النرويج������ي بوجود تخطيط مركزي فعال من 
قبل سلطات النفط. ولعل من أهم فوائد هذا التخطيط املركزي حتسن 
النتائج عن طريق التنس������يق اجلغرافي. فبمجرد حدوث اكتشافات كبيرة 
تؤدي بدورها إلى إنش������اء منش������آت لإلنتاج في أي طرف من البلد، تسعى 
السلطات احلكومية إلى استعمال الطاقة غير املستعملة في هذه املنشآت 
لتسهيل اإلنتاج من اكتشافات صغرى مجاورة. لتحقيق هذا الهدف ال بد 
للس������لطات من تخطيط جوالت التراخيص بصورة تش������جع على اكتشاف 
مص������ادر نفط مجاورة للمنش������آت في الوقت املناس������ب. وم������ن دون هذا 
التخطيط قد يس������تحيل ضمان إنتاج املكام������ن الصغرى نظرا إلى التكلفة 

العالية الالزمة لتطويرها على انفراد. 
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> مبا أن الغاز الطبيعي يشكل ما ال يقل عن 60 في املائة من مصادر 
البل������د النفطية أصبح من الضروري للبلد أن ينس������ق العمليات التي تؤدي 
إلى تطوير البنى التحتية لنقل الغاز إلى الس������وق األوروبية بأفضل وسيلة 
ممكنة. وليس هناك أي ش������ك في أن اجلهود والتكاليف الهائلة لنقل الغاز 
إلى الس������وق األوروبية أمر يستدعي التخطيط والتنسيق من أجل تخفيض 
التكلفة وحتاش������ي النتائج الس������لبية للبيئة. ولو أخذنا بنظر االعتبار طول 
الس������احل القاري النرويجي لوجدنا أن إنتاج الغاز يعتمد بشكل خاص على 
مق������درة النرويج على التفاوض مع الس������وق األوروبية للتوصل إلى أس������عار 
مناس������بة. ويش������ترط في هذه األس������عار أنها تخدم املصلحة املشتركة على 
األم������د البعيد وفي الوقت نفس������ه متك������ن النرويج من بن������اء البنى التحتية 
الالزمة لنقل الغاز للس������وق األوروبية املشتركة. وميكن القول إن وجود مثل 
ه������ذه البنى التحتية اليوم هو دليل عل������ى وجود هذه املصلحة املتبادلة بن 

أوروبا والنرويج.
> ولعل أهم مميزات النم������وذج النرويجي هو جناحه في خلق تعاون 
فعال بن السلطات والشركات العاملة. والذي سهل حتقيق هذا التعاون 
ه������و زيادة تفهم احلكومة للمصالح التجارية في قطاع النفط عن طريق 
مساهمتها كمس������تثمر كتفا لكتف مع شركات النفط. وفي الوقت نفسه 
فإن املوق������ف املوضوعي إلدارة النفط احلكومية ميكنها من تش������خيص 
التحدي������ات التقنية الت������ي تتطلب تعاون كل األط������راف املعنية. على هذا 
األس������اس توصل������ت الصناعة إلى مش������اريع مش������تركة تش������مل كثيرا من 
الش������ركات والسلطات احلكومية في بعض األحيان. ومن جملة املشاريع 
األخيرة نذكر مشاريع تتعلق بتحسن استخالص الزيت ، العمل في املياه 
العميقة، مشاريع الصحة والسالمة في البيئات اخلاصة، مشاريع لتقليل 
التكلفة في عمليات النفط البحرية، مش������اريع لتحس������ن تقنية احلفر... 
 (Data Base) إلخ. ويجب أن يش������ار في هذا املجال إلى قاعدة البيانات
التي أسس������تها السلطات بالتعاون مع بعض الش������ركات من أجل تسهيل 
تب������ادل املعلومات. وينظم التعاون بن مختل������ف األطراف وفق اتفاقيات 

حتمي سرية املعلومات للشركات املختلفة.
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من خالل التعاون بينهما اتضح لكل من احلكومة والش������ركات أن كال 
منهما قد أصبح������ت أكثر تفهما لوجهات نظر األخ������رى وللتحديات التي 
يجب أن يتغلب عليها الطرفان في املستقبل. وعن طريق حتسن التفاهم 
املتب������ادل اكتش������ف الطرفان أيضا أنهم������ا أكثر قدرة عل������ى إيجاد احللول 

املشتركة الالزمة.
> وم������ن اجلدير بالذك������ر أن مراقبة احلكومة لعملي������ات النفط تعكس 
السياس������ة النفطية العامة بع������دة وجوه. ويفترض املنطلق األساس������ي لهذه 
املراقبة إحاطة الس������لطات علما بكل املعلومات الناجتة عن عمليات النفط 
لكي تتأكد من التزام الش������ركات بالشروط الرئيس������ية للعمليات. مع مرور 
الزمن بدأت الس������لطات احلكومية بتخفي������ف متطلباتها فيما يتعلق باألمور 
التي تتطلب موافقتها املباشرة، غير أن هذا التخفيف لم يغير حق السلطات 
في تس������لم املعلومات الكاملة من العمليات. كذلك لم يشمل هذا التخفيف 
متطلبات الس������لطات فيما يتعلق بتعليمات الس������المة وحتسن استخالص 
الزيت، غير أن حتقيق هذه األهداف تطور إلى حوار إيجابي بن السلطات 

والشركات العاملة. 
ه������ذا، ويؤدي مركز املعلومات املش������تركة دورا مهما ف������ي تعزيز احلوار 

املتبادل بن السلطات والشركات.

11-2 الدروس احملتملة للدول األخرى املعنية بالنفط
> قبل بحث الدروس احملتملة للدول األخرى املهتمة بتحس������ن إدارة 
عملي������ات النفط، ال بد من االعتراف بأن ظ������روف أغلبية هذه البلدان، 
وباألخ������ص فيما يتعلق بحس������ن اإلدارة في نظام احلك������م، تختلف كثيرا 
وف������ي بعض االحي������ان بصورة جذرية عن ظ������روف النرويج. غير أن هذا 
التباين في الظروف ال مينع استفادة البلدان األخرى من جتارب النرويج 
عند تصميم جهازه������ا اإلداري لقطاع النفط. ومن أهم مقومات اإلدارة 
الس������ليمة لعمليات النفط أن تنس������ق القرارات املهم������ة في قطاع النفط 
مع اخلطط املتوافرة لتطوير االقتصاد الوطني واحلياة االجتماعية في 
البل������د، بحيث مي������ارس النفط دورا إيجابيا يخ������دم جميع املواطنن. في 
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هذا املجال ال بد من التطرق إلى تطوير األجهزة الالزمة لضمان حسن 
التصرف بالعوائد النفطية داخل االقتصاد الوطني بش������كل مينع تسرب 
ه������ذه العوائد، ويضمن في الوقت نفس������ه اس������تعمالها ملصلحة كل فئات 
الش������عب وأطراف البلد. ومن املهم استخدام هذه العوائد بشكل يرتبط 
ارتباطا وثيق������ا مع فائدة البلد ومواطنيه عل������ى األمد البعيد. وال ميكن 
توفير هذا الهدف من دون أن تتيس������ر ش������فافية كاملة مبنية على أسس 

دميوقراطية حقيقية توحي بالثقة بن املواطنن والسلطات املعنية.
> بالنس������بة إل������ى أغلب ال������دول األخرى، فإنه غي������ر ممكن أن يطبق 
األسلوب النرويجي حرفيا، وخاصة فيما يخص مبدأ التشريع التدريجي. 
ويرجع ذلك إلى احلاجة املاسة في أغلب الدول منذ البداية إلى تشريع 
مبادئ أساس������ية حتدد املس������ؤوليات والصالحيات لك������ي متنع الفوضى 
وتردع التصرفات املضرة مبصلحة البلد من جهة ومصلحة املس������تثمرين 
م������ن اجلهة األخرى. ولهذا ف������إن األولوية األولى في أكث������ر البلدان هي 
تش������ريع قوانن واضحة ومتماس������كة حتدد مقومات اإلدارة الصائبة من 
دون اإلسراف في التفاصيل. وعليه يجب أن يكون قانون النفط قصيرا 
نوع������ا ما، دون أن يكون غامضا أو ناقصا خاصة في النواحي املهمة في 

إدارة عمليات النفط.
فيما يخص التش������ريعات التفصيلية فليس هناك أي مبرر لإلسراع في 
س������ّنها. مبدئيا يجب التأني في س������ن األنظمة التفصيلي������ة إلى حن تبلور 
الضرورة لها وبعد أن تتوافر اخلبرة والكفاءة الالزمة لدى السلطات لتفهم 
املتطلبات من كل اجلهات. من الناحية العملية ينبغي ضمان توازن دقيق بن 
االنتظار من أجل تكامل اخلبرة من جهة، واإلسراع في التشريع التفصيلي 
لس������د حاجة ملموسة من اجلهة األخرى. لهذا السبب التجأت بعض الدول 
ومن ضمنها النرويج إلى إصدار تعليمات مؤقتة كوس������يلة لتجربة محتواها 

قبل اللجوء إلى تشريعها بقانون أو نظام.
> لي������س من احملتمل أن تتوق������ع الدول األخرى نفس االكتش������افات 
الكبيرة التي ش������هدتها النرويج في أواسط الس������تينيات والتي جتاوزت 
كل توقعات الش������عب النرويجي. والواق������ع أن أغلبية البلدان التي تطمح 
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إلى وجود النفط تش������عر بضغط كبير لإلس������راع في حتقيق هذا األمل 
من أجل التخلص من تكاليف اس������تيرادات النفط الباهظة، وفي الوقت 
نفس������ه حتس������ن احلالة املالية في البلد. ومن أجل حتقيق هذا الهدف 
جند أن أكثر الدول الطامحة إلى إنتاج النفط مس������تعدة لعرض شروط 
مغرية للش������ركات لكي تشجعها على بدء عمليات التنقيب أو االستمرار 
به������ذه العمليات على املس������توى املطلوب، لهذا الس������بب جند أن حتقيق 
مبدأ السيطرة الوطنية يختلف كثيرا في الواقع من بلد إلى آخر بحكم 

الضغوط أو الطموحات التي تتحكم بالسياسة النفطية.
> كذلك فإن حتقيق مطلب املشاركة الوطنية في عمليات النفط أمر 
ال بد لكل بلد أن يقرره في ضوء الواقع الذي يجابهه البلد. وفي الواقع 
فإن املشاركة الوطنية هي خيار صعب يجب على السلطات الوطنية أن 
تدرس������ه بتمعن في ضوء الفرص والصعوبات املوجودة في البلد. وعلى 
سبيل املثال فإن توظيف رؤوس أموال وطنية شحيحة في عمليات مبنية 
في طبيعتها على درجة كبيرة من املجازفة قد يش������كل عبئا غير مقبول، 
وخاص������ة إذا لم تتوافر في الوقت نفس������ه املتطلب������ات التقنية واإلدارية 
الالزم������ة للتحكم بهذه املجازف������ة وإدارتها على مس������توى حرفي. ولعل 
أهم االعتبارات التي يجب التمعن فيها هي مس������توى املجازفة املقرونة 
بعمليات التنقيب. باإلضافة إلى هذا يجب التأكد من وجود اإلمكانيات 
والكفاءات الوطنية في مجاالت التقنية واخلبرة التجارية على املستوى 
العامل������ي. وبالنهاية فال بد من درس حاجة البلد إلى اس������تخدام رؤوس 
األموال القليلة املتوافرة في البلد في مشاريع أكثر ضرورة وذات أولوية 
أعلى بالنسبة إلى تطوير االقتصاد الوطني. على أي حال من حق البلد 
أن يحتفظ بحق االشتراك بنس������بة بسيطة في تطوير االكتشافات بعد 
إعالنها كمشروع جتاري من قبل الش������ركات املرخصة، وبهذه الطريقة 
يتمكن البلد من حتاشي املجازفة الكبرى في دور التنقيب بينما يحتفظ 
في الوقت نفس������ه بفرصة تعلّم عمليات النفط عن طريق املشاركة، ولو 

كانت حصة احلكومة ضئيلة نسبيا.
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> أم������ا فيما يخص هي������كل اجلهاز احلكوم������ي إلدارة أعمال النفط 
فإنه م������ن احملبذ أن ي������درس كل بلد اجلهاز النرويجي لالس������تفادة من 
مزاي������اه اجليدة، وفي ه������ذا الصدد ال بد من اإلش������ارة إلى أهم مالمح 
النم������وذج النرويج������ي وهو الفصل اإلداري بن ال������وزارة ومديرية النفط 
من جهة، والش������ركة الوطنية )ستاتويل( وبقية شركات النفط احلكومية 
م������ن اجلهة األخرى. ولعل أهم ميزات ه������ذا التوزيع في األدوار هو أنه 
يش������جع على خلق جو للمنافسة اإليجابية العادلة بن مختلف الشركات 
العاملية والوطنية. وفي الوقت نفس������ه يفتح النم������وذج النرويجي مجاال 
واس������عا للتعاون بن السلطات احلكومية من جهة والشركات العاملة من 
اجلهة األخرى في مش������اريع ذات مصلحة متبادلة وعلى أس������اس الثقة 

واالحترام املتبادلن.
م������ن الضروري في هذا املجال التأكيد على أن تركيب اجلهاز احلكومي 
ف������ي حد ذاته ليس كافيا لتحقيق جو العمل املطلوب. ولتحقيق هذا الهدف 
ال بد من التركيز على أس������لوب العمل من قبل السلطات احلكومية املختلفة 

وكفاءة هذه املؤسسات إضافة إلى نزاهتها وقابليتها للتعاون واحلوار.
> أغلب ال������دول التي تطمح إلى جذب الش������ركات العاملية للتنقيب في 
أراضيها جتد نفس������ها في البداية بحاجة ماس������ة إلى تشريع مناسب ينظم 
عمليات النفط، ومن دون هذا التشريع تفقد الدول أساسا ضروريا لتخطيط 
دورات الترخيص بحيث تخدم هذه النمو املنشود إلنعاش االقتصاد الوطني 
في البلد. واملفروغ منه أن حتقيق هذا التنس������يق الضروري يعتمد أساس������ا 
على وجود سياس������ة نفطية واضحة وشاملة تنعكس في التشريع املطلوب. 
وتثب������ت التج������ارب النرويجية أن التحك������م ف������ي دورات التراخيص هو أهم 
الوس������ائل للتحكم في النمو املنش������ود في اقتصاد البلد عن طريق عمليات 
النف������ط التي تتبع هذه الدورات، لهذا يج������ب على الدول الطامحة إلى منو 
مخطط في اقتصادها واملتمكنة من تطبيق هذا التخطيط أن حتاول ربط 
دورات التراخي������ص بخطط واضحة لتحقي������ق النمو في اقتصادها الوطني 
عن طريق ضمان االكتش������افات الالزمة الستمرار عمليات اإلنتاج، ومن ثم 

استمرار الدخل املنشود من عمليات النفط.
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والنصيحة األخرى التي ميكن أن تعطى لهذه البلدان هي اإلصرار على 
نوعية عالية من الش������ركات التي متنح التراخيص. وعليه فإن اجلهود الذي 
يبذلها البلد في حس������ن اختيار الشركات العاملة تعتبر أحسن ضمان خللق 

الظروف املالئمة حلماية مصالح البلد.
> باإلضاف������ة إلى ما ذكر أعاله يعتبر التنويع بن الش������ركات العاملة 
في البلد مبدأ مهما في السياس������ة النفطية. وتدل التجارب في النرويج 
على أن املنافس������ة البناءة بن ش������ركات متنوعة تؤدي بدورها إلى حتسن 
ش������روط التراخيص ملصلحة البلد املضيف. واأله������م من هذا أن التنويع 
بن الش������ركات العاملة س������يؤدي في الوقت نفسه إلى حتسن ملحوظ في 
أداء عمليات النفط بس������بب املنافسة بن الش������ركات لتحسن إجنازاتها، 
كذلك تؤدي املنافس������ة البناءة إلى زيادة االكتش������افات ومن ثم زيادة عدد 
احلق������ول مما يؤدي ب������دوره إلى زيادة احتياطي النف������ط في البلد. وفيما 
يخص عمليات تطوير احلقول تؤدي املنافس������ة بن الشركات دورا كبيرا 
ف������ي تقليل التكلفة عن طري������ق املقارنة في األداء بن الش������ركات. ولهذه 
الظاهرة فائدة كبرى في زيادة ريع النفط ليس فقط للشركات املعنية بل 
كذلك للبلد نفس������ه الذي يحصل عل������ى أغلبية الريع عن طريق الضرائب 

واملشاركة الوطنية حيث وجدت.
وال بد من التأكيد هنا أن جناح املنافس������ة يعتمد كثيرا على قابلية البلد 
خللق جو من العدالة واإلنصاف بحيث تش������عر الش������ركات بأن جهودها في 
التعاون من أجل حتس������ن النتائج تكافأ بإنصاف من قبل الس������لطات، لهذا 
فإن مصير املنافس������ة اخلالقة هو أم������ر يعتمد في طبيعته على وجود إدارة 
حكيمة من قبل الس������لطات احلكومية تتميز قبل كل شيء بالشفافية والثقة 

وبعدالة التحكيم عند املقارنة بن النتائج.
كما س������بق بحثه أعاله فلقد دلت التج������ارب النرويجية على أن تنويع 
الش������ركات داخل أي ترخيص )مينح الترخيص ملجموعة من الش������ركات 
بدال من ش������ركة واح������دة( هو أمر مرغوب فيه خلدم������ة املصلحة العامة 
للبلد. غير أن النجاح في هذا األس������لوب بالنس������بة إل������ى الدول األخرى 
يعتم������د على الظروف اخلاص������ة في البلد، وخاص������ة فيما يخص وجود 
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تراكيب جيولوجية كبيرة بحيث ميكن اقتسامها بن عدد من الشركات. 
وتدل جت������ارب الدول بصورة عامة على أن وج������ود تراكيب كبيرة مغرية 
يضمن اهتمام الشركات بصورة عامة بغض النظر عن احتمال املشاركة 
مع شركات أخرى في الترخيص نفسه. أما فيما يخص اختيار الشركات 
داخ������ل املجموع������ة لكل ترخيص فه������و أمر ميكن أن تقوم به الس������لطات 
باملش������اورة مع الشركات. وكحل آخر تستطيع السلطات أن تترك اختيار 
املش������اركن مبدئيا للشركات نفس������ها. على أنه في أي حال من األحوال 
ينبغي على السلطات أن تكون صاحبة القرار األخير فيما يخص اختيار 
الش������ركاء في الترخيص وباألخص اختيار الش������ركة املشغلة التي ستقوم 

باألعمال نيابة عن املجموعة. 
> أما من ناحية نوعية عقود النفط فليس هناك أي ش������ك بأن شركات 
النفط العاملية تفضل عقد مشاركة اإلنتاج. غير أنه توجد أنواع أخرى من 
العق������ود من بينها عقد اخلدمة (Service Contract) وعقد إعادة الش������راء 
(Buy back Contract) الشائعة في دول أوبك. ولو متعنا في عقد املشاركة 
(Joint Venture) املس������تعمل في النرويج لوجدنا أنه خاص بالنرويج وليس 

هناك أي سبب لتفضيل استعماله من قبل الدول األخرى. 
كان وم������ازال عقد مش������اركة اإلنتاج موضعا للجدل في أوس������اط النفط 
الدولية، خاصة من وجهة نظر البلد املضيف. والسبب الرئيسي في تفضيل 
ش������ركات النفط لهذا العقد هو أنه يس������مح للش������ركات بأن تعتبر احتياطي 
النفط املتوقع من اكتش������افات الشركة جزءا من ممتلكات هذه الشركة، مما 
يؤدي بدوره إلى تس������هيل متويل مشاريع الش������ركة عن طريق االقتراض من 
املؤسس������ات املالية. غير أن ملكية الش������ركات للنفط قد تتناقض مع قوانن 
النفط في بعض الدول، وخاصة في الشرق األوسط. واالعتراض الرئيسي 
ضد عقد مش������اركة اإلنتاج هو إصرار الشركات على إدخال فقرات شاملة 
ومفصل������ة في العقد بحج������ة أنها تعوض عن بعض النواقص في التش������ريع 
احلال������ي، وفي بعض األحيان لكي تتحاش������ى تطبيق نصوص التش������ريعات 
املقبلة، لهذا الس������بب يؤدي هذا االستعمال املبالغ فيه لعقد مشاركة اإلنتاج 
إلى استبدال تشريع النفط في البلد بعقود مختلفة ومتناقضة بحكم كونها 
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نتيجة ملفاوضات مختلفة مع ش������ركات مختلفة. كل هذا يشير إلى أنه ال بد 
للبلدان التي تتفاوض مع الش������ركات على أس������اس عقد مشاركة اإلنتاج من 

إصدار التشريع الالزم قبل االبتداء باملفاوضات. 
> من العوامل املهمة التي تقرر النجاح في إدارة النفط هو قابلية النظام 
الضرائبي لضمان أساس جتاري مقبول ملختلف مشاريع النفط بغض النظر 
عن حجمه������ا أو التكاليف املرتبطة بها ضمن أولوي������ات البلد االقتصادية. 
وال ب������د من االعتراف هن������ا بأن نظام الضرائب النرويج������ي ال يعطي مثاال 
س������هال لبقية ال������دول ألنه مبدئيا م������ازال مبنيا على توقع أرب������اح كبيرة من 
حقول عمالقة كما كانت احلال في السبعينيات. ولعل اجلدل املتواصل بن 
احلكومة والش������ركات العاملة في النرويج حول موضوع الضرائب هو دليل 
واض������ح على عدم وجود املرونة الكافية ف������ي النظام الضرائبي في النرويج 

لتشجيع تطوير املكامن املتواضعة حجما.
> من مميزات النموذج النرويجي أنه ميارس بنزاهة وانفتاح وش������فافية 
تطم������ح إليها أكثر البلدان ومن جملتها البل������دان املتطلعة إلى إنتاج النفط. 
له������ذا فإن التحدي األول ال������ذي جتابهه أكثر الدول هو ضمان هذه امليزات 
الضروري������ة في إدارتها لقطاع النفط التي يصعب خلق جو جدي وس������لي���م 

من دونها.
> أما فيما يتعلق بتش������جيع الصناعات احمللية للمس������اهمة في عمليات 
النفط فتختلف سياس������ة البلدان من بلد إلى آخر بحيث تصعب املقارنة مع 
اجنازات النرويج في هذا املجال. في الواقع ال تصح مقارنة مؤهالت النرويج 
املتطورة )فيما يخص الطاقات الصناعية، العلمية، اإلدارية واملالية...إلخ( 
م������ع تلك التي ميك������ن توقعها في أغلب البلدان، وم������ع هذا فليس هناك أي 
ش������ك في أن التجربة النرويجية تشّجع أغلب البلدان على محاولة إشراك 
الصناعات احمللية في عمليات النفط، ومن أجل حتقيق هذا الغرض يصح 
للبلدان أن تطلب من الش������ركات العاملة تش������جيع الصناعة احمللية لتقدمي 
اخلدمات والبضائع لعمليات النفط، غير أنه من املهم جدا في هذا الصدد 
أن تبنى املش������اركة احمللية على أسس سليمة من املنافسة احلرة في السعر 

والنوعية وسرعة التجهيز.
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> هن������اك انطباع عام في صناعة النفط بأن اهتمام الدول النامية 
باألمور املتعلقة بالصحة والس������المة وحماي������ة البيئة هو أقل كثيرا من 
اهتمامها بأولويات أخرى في املجاالت االجتماعية واالقتصادية. من 
دون محاول������ة ال������رد على هذا االته������ام فإنه من املف������رح أن تكون أكثر 
شركات النفط، والش������ركات الكبرى بصورة خاصة، قد تبّنت ضرورة 
التمس������ك مبقايي������س وأهداف عالي������ة بخصوص الصحة والس������المة 
وحماية البيئة. وهكذا أصبحت الش������ركات نفسها هي احلامية األولى 
لهذه األهداف. مع هذا فلسلطات البلد املضيف دور كبير في حتديد 
األهداف الصحيحة وتش������جيع الش������ركات العاملة، ومن ثم مراقبتها، 

لضمان االلتزام بهذه األهداف. 
> ف������ي صدد دور الس������لطات احلكومي������ة في متابعة أه������داف الصحة 
والسالمة وحماية البيئة، أثار مبدأ اإلشراف الذاتي الذي متارسه النرويج 
اهتماما كبيرا في األوس������اط احلكومية في مختل������ف أنحاء العالم. ويعزى 
هذا االهتمام الواس������ع إلى أن مبدأ اإلشراف الذاتي يضع املسؤولية حيث 
يجب وضعها، وذلك على أكتاف الشركات التي يفترض مبدئيا أنها متمكنة 
من حتمل هذه املس������ؤولية بحكم خبرتها وجتاربها الدولية الواس������عة، وفي 
الوقت نفسه يبّس������ط هذا املبدأ دور احلكومات إلى مجرد حتديد أهداف 
ملموسة للسالمة وللصحة وحلماية البيئة، ومن ثم التأكد من أن الشركات 
تلتزم مببادئها الداخلية فيما يتعلق بتنفيذ األهداف املشتركة. وتتم عملية 
املراقب������ة عن طريق حمالت تدقيق تقوم بها الس������لطات من وقت إلى آخر 
تتركز على جوانب محددة في كل حملة. وميكن للسلطات بالطبع استخدام 
املستش������ارين لتعزيز ِفَرق التدقيق إذا كان من الضروري التعمق التقني في 

بعض األمور.
> كذل������ك أبدت الدول اهتماما بالغا بإجن������ازات النرويج فيما يتعلق 
بتحس������ن استخالص الزيت. ومن األمور التي حازت كثيرا من االهتمام 
نذك������ر باألخص مبدأين: املب������دأ األول هو مبدأ التعاون بن الس������لطات 
احلكومي������ة والش������ركات العاملية ف������ي بحث إمكانيات التحس������ن بصورة 
عامة أو بص������ورة مركزة على حقل معن. واملبدأ الثاني هو مبدأ اإلنتاج 
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التجريب������ي الذي يس������تخدم عندما يتفق الطرفان عل������ى ضرورة فحص 
نظريات االستخالص على مستوى جتريبي قبل التوغل في االستثمارات 
الكبيرة التي تش������مل كل احلقل وملدة طويلة من اإلنتاج. ويتميز األسلوب 
النرويج������ي بأنه يتطلع إل������ى إيجاد حلول تخدم مصلح������ة الطرفن في 
الوقت نفس������ه، مما يشجع الشركات على التعاون مع السلطات من أجل 
حتس������ن االس������تخالص. ومن اجلدير بالذكر في هذا املجال أن معظم 
احللول التقنية التي تطورت في بحر الش������مال هي حلول ميكن تطبيقها 
بنج������اح أكبر على األرض اليابس������ة، وذلك لزيادة مج������ال اختيار موضع 
وس������عة املنش������آت على األرض اليابس������ة، إضافة إلى قلة التكلفة مقارنة 

بالعمليات البحرية. 
وت������دل الدراس������ات احلديثة على أن زيادة اإلنتاج املتوقعة من حتس������ن 
اس������تخالص الزيت تعتبر م������ن أهم املصادر التي يتطلع إليها العالم لس������د 
النقص في اإلنتاج العاملي للنفط في املس������تقبل القريب. وال بد من التأكيد 
هنا على أن التعاون بن الس������لطات الوطنية والش������ركات العاملة في بلدان 

النفط هو أمر ضروري لتحقيق هذه الزيادة املنشودة. 
> تواجه أغلبية الدول املنتجة للنفط، مباشرة أو بعد مدة قصيرة، 
مس������ألة التصرف الس������ليم بالغاز الطبيعي. وتتلخص املس������ألة مبدئيا 
بض������رورة إيجاد حل������ول جتاري������ة واقتصادية صائبة الس������تغالل الغاز 
املصاح������ب إلنت������اج الزيت بدال م������ن التفريط فيه ع������ن طريق احلرق. 
باإلضافة إل������ى القيمة املادية للغاز فإنه ميثل مص������درا نظيفا للطاقة 
يحت������اج العالم له في املس������تقبل القريب، كذلك ميث������ل الغاز ثروة مهمة 
للبل������د املضيف الذي هو في أغلب األحيان في حاجة ماس������ة إلى هذا 
املصدر لس������د احتياجاته للطاقة وفي الوقت نفس������ه كوسيلة لتحاشي 

التكلفة العالية الستيراد الوقود.
وتدل التجارب العاملية على أن هناك عدة طرق لالس������تفادة من الغاز 
املصاحب، فعلى س������بيل املثال ميكن حقن الغ������از في املكامن اجلوفية أو 
خزنه في مس������تودعات سطحية أو استعماله مباش������رة في إنتاج الطاقة 
الكهربائي������ة. وفي حاالت مالئمة ميكن كذلك اس������تعمال الغاز في إنتاج 
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السماد أو حتويله إلى منتجات نفطية متطورة. وفي حاالت خاصة ميكن 
نقل الغاز كس������ائل حتت ضغط عاٍل في ناقالت للغاز السائل إلى أسواق 
خاصة في اليابان وأوروبا والواليات املتحدة. وتستوجب هذه العملية أن 
يتواف������ر الغاز بكميات كبيرة جدا تبرر التكلفة العالية املرتبطة بهذا النوع 

من النقل البحري.
فيم������ا يخص ال������دول التي متتلك مصادر متواضعة م������ن الغاز الطبيعي 
م������ن دون وجود النفط، فيتلخص الهدف في إيجاد طرق محلية الس������تثمار 
الغ������از. ولق������د متكنت بعض البل������دان التي تقع في ه������ذه الفصيلة من حل 
املسألة عن طريق استخدام الغاز لتجهيز الطاقة الكهربائية. ويستلزم هذا 
احلل وجود إمكانية موث������وق بها جلمع الواردات من بيع الطاقة الكهربائية 
كضمان لدفع تكاليف مش������روع إنتاج الغ������از ونقله إلى املولدات الكهربائية. 
في أغلب األحيان يتطلب املش������روع تعاونا مشتركا مع الدول املجاورة خللق 
سوق مناس������بة احلجم لتغطية التكاليف مع ربح معقول. ويعني كل هذا أن 
مشاركة احلكومة في تيس������ير املشروع أمر ال مفر منه في أغلب احلاالت، 
ولهذا الس������بب يحبذ املستثمرون أن تش������ارك احلكومة جتاريا في املشروع 

كوسيلة لضمان اهتمامها به. 
> في أغلب الدول املضيفة، ال يوجد هناك تعاون وثيق بن الس������لطات 
وشركات النفط العاملة في البلد، ولو متعنا في دراسة التجربة النرويجية 
في هذا املجال لوجدنا دروس������ا ثمينة ف������ي خلق تعاون مثمر بن الطرفن. 
ولع������ل أهم مقومات هذا التعاون هو وج������ود احترام متبادل ألهداف وقدرة 
الط������رف اآلخر، كذلك ال ميكن حتقيق هذا التع������اون من دون توفير جميع 

املعلومات التي تخص التعاون لكل من الطرفن.
> وفي هذا الصدد تعتبر مس������ؤولية جمع وخزن واستعمال املعلومات 
من أهم مس������ؤوليات الس������لطات في البلد املضيف. وفي أغلب احلاالت 
يتلخص دور الس������لطات في خلق جهاز للمعلوم������ات يخدم حاجة أغلبية 
املستعملن ومن ضمنهم السلطات نفسها بسعر مقبول من قبل اجلميع. 
وتش������ير جتربة النرويج في ه������ذا املجال إلى أنه م������ن املمكن خلق مركز 
مش������ترك للمعلومات يفي باحتياجات الس������لطات والش������ركات في الوقت 
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نفس������ه، من دون التفريط بسرّية املعلومات التي حتدد في قوانن وعقود 
مكملة. ومن ميزات مثل هذا املركز املش������ترك للمعلومات النفطية توحيد 
التعاريف واملقاييس بن مختلف املش������تركن ومن ثم تسهيل تبادل الرأي 
واحلوار بينهم، باإلضاف������ة إلى تقليل التكاليف للجميع. وعلى الرغم من 
صعوب������ة تبني احلل النرويجي بكل تفاصيل������ه في أغلبية الدول الطامحة 
إلنتاج النفط ف������إن هناك جوانب كثيرة من هذا احلل ميكن تطبيقها من 
دون صعوبة مباشرة، على أمل أن يتم حتقيق بقية املشروع تدريجيا وبعد 

اكتساب التجارب الالزمة.
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12-1 مقدمة - اس���تغالل املص���ادر الطبيعية 

وتقدم البشرية
يتف������ق املؤرخ������ون وعلم������اء احلض������ارة 
والطبيعة على أن تقدم البش������ر بالنس������بة 
إل������ى بقية احليوانات عل������ى األرض يرجع, 
قبل كل شيء, إلى قدرة البشر على توسيع 
إمكاناتهم اجلس������دية عن طريق استعمال 
األدوات. وم������ع م������رور الزم������ن اس������تطاع 
اإلنسان أن يتقن استعمال املعادن املختلفة 
خلدمة مصلحته, فمر فيما يسمى العصر 
احلجري وبعده العصر البرونزي ثم العصر 
احلدي������دي, وه������و اآلن في وس������ط العصر 
الن������ووي الذي ميثل حتدي������ا جديا وخطرا 
لقدرة اإلنس������ان على السيطرة التامة على 

استعماله لهذه الطاقة اجلبارة. 

12

حتدي���ات للدول الكبرى 
املصدرة للنفط

»عل������ى الرغم م������ن أن جناح 
النروي������ج يعتمد كثي������را على 
ظروف������ه اخلاص������ة, فلدين������ا 
األمل في أن تستفيد البلدان 
تاريخ������ه في  م������ن  األخ������رى 

حتاشي نقمة النفط«
املؤلف
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كذلك يتفق العلماء على أن تقدم البش������رية خالل املائتي س������نة املاضية 
كان انفجاريا مقارنة باخلمسة ماليني سنة التي مر بها اإلنسان في تطوره 
على س������طح األرض. ولو نظرنا إلى الس������بب الرئيسي لهذا التسارع الهائل 
في تطور احلضارة البش������رية لرأينا أنه يرجع إلى سيطرته التدريجية على 
اس������تعمال نوع جديد من الطاقة من املمكن توفي������ره من دون تكلفة عالية. 
وهكذا مرت البش������رية من منتصف القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن 
العش������رين بق������رن مدهش من التق������دم, بدأ في أوروبا على أس������اس الفحم 
احلجري الذي كان الوقود ملا نس������ميه اليوم الثورة الصناعية. غير أن زخم 
هذا التطور ازداد سرعة وتنوعا عندما حتول االهتمام من الفحم احلجري 
إلى النفط الذي اكتسح الواليات املتحدة في منتصف القرن التاسع عشر. 
ولم ميِضِ زمن طويل حتى متكنت الواليات املتحدة من اس������تنزاف القس������م 
الكبي������ر م������ن احتياطيها للنفط, ما جعل أكثر الش������ركات األمريكية الكبرى 
تتوجه إلى التنقيب على املس������رح الدولي في بداية القرن العشرين. واليوم 
وبع������د أن نضب اجلزء األكبر من احتياط������ي النفط التقليدي ما زال العالم 
يبح������ث على قدم وس������اق عن مصادر جديدة ملواجه������ة الطلب املتزايد على 

الطاقة عامة وعلى النفط خاصة.
ونتيجة لتوافر الطاقة واستعمالها املتزايد في الدول الصناعية استطاع 
كثير من البلدان أن يحقق مستوى مرموقا من النمو االقتصادي الذي تراوح 
ب������ني 2 في املائة و4 في املائة س������نويا. وعلى الرغم من بعض النكس������ات, 
اس������تمر النمو بصورة عامة في الدول الصناعية, وانتش������ر كذلك إلى دول 
العالم النامية, وخصوصا في جنوب غرب آسيا وفي السنوات األخيرة إلى 
الصني والهند. غير أن اس������تمرار النمو يشترط في الوقت نفسه استمرارا 
ف������ي منو الطلب عل������ى الطاقة. لهذا يق������ف العالم اليوم أم������ام حتد جديد 
ه������و توفير الطاقة بعد أن ب������دأ احتياطي النفط التقلي������دي في العالم في 
النضوب. وفي حال الفشل في تزويد املزيد من الطاقة أو توفيرها بأسعار 
أعلى بكثير مما هي عليه اليوم, فس������يكون من احملتمل أن تزداد املنافس������ة 
عل������ى مصادر الطاقة بني الدول الكبرى, ما يقلل بدوره مجال حتقيق النمو 

في دول كثيرة تتطلع إلى مستقبل أفضل. 
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12-2 ضغوط خارجية على الدول املصدرة للنفط
ينص القانون الدولي مبدئيا على أن حق التصرف في املصادر الطبيعية, 
ومن جملتها مصادر النفط, هو ملك الدول التي توجد هذه املصادر داخل 
واليته������ا القانونية. ومينح القانون الدول������ي أيضا البلدان حق التصرف في 
اإليرادات الناجتة من اس������تغالل مصادرها الطبيعية كما تشاء, بحيث يعود 
اس������تثمار املصادر ملصلحة املواطنني في البلد. غير أن هذا العرف الدولي 
يش������ترط بصورة ضمنية أن يحاول البلد في إدارته للمصادر أال مينع بقية 
الدول من االس������تفادة من هذه املصادر ما دامت عمليات النفط جتري وفق 
الشروط التي يضعها البلد املضيف خلدمة املصلحة العامة ملواطنيه. ولكي 
يتمكن البلد من خدمة مصلحة مواطنيه يشترط ضمنيا أن تتوافر في البلد 
القابلية الكافية لتحويل املصادر النفطية إلى منافع مس������تدمية للمواطنني. 
م������ن الناحية املبدئية إذن ال يوج������د تناقض بني حق البلد في التصرف في 
مصادره النفطية وحاجة العالم إلى النفط. بيد أن األمر في الواقع يختلف 

كثيرا, ولألسف, عن املبادئ التي يشترطها العرف الدولي.
م������ن الواضح مما ورد أعاله أن تعطش العالم للطاقة ما زال في تزايد. 
والنهج البديل لذلك هو أن يسعى العالم إلى قبول مستوى أدنى الستعمال 
الطاق������ة, ما يعني التباط������ؤ أو حتى الوقوف في النم������و االقتصادي لبعض 
البلدان. ومن احملتمل أن يؤدي هذا في الواقع إلى تدهور مس������توى املعيشة 
ف������ي أغلبية البلدان. كل هذا قد يخل������ق مزيدا من التوتر في العالقات بني 
الدول واألقاليم في عالم يبدو اآلن زاخرا بهذه التحديات املؤسفة. وميكن 
القول إذن: إن الس������الم في العالم يعتمد على حتقيق بعض النمو في أكبر 

عدد ممكن من الدول.
قد نس������تنتج من ذلك مبدئيا أن الطلب على مزيد من الطاقة سيستمر 
في املس������تقبل. وما زال العالم يبحث عن بديل للنفط, فإنه من الطبيعي أن 
تُغطى زيادة الطلب باستعمال مزيد من الغاز ومصادر النفط غير التقليدية, 
إضافة إلى اس������تعمال مزيد من الفحم احلجري بعد تطوير التقنية الالزمة 
إلتقان اس������تعماله من دون إضرار للبيئة. وإذا أخذنا في االعتبار أن إنتاج 
النفط خارج الش������رق األوسط ودول أوبك هو في انخفاض مستمر, فيعني 
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ذلك أن معظم إنتاج النفط التقليدي س������يتم في دول معدودة ما زالت غنية 
بالنفط وبإمكانها تصعيد مس������توى إنتاجها. لهذا السبب ال يوجد أي شك 
في أن الضغوط الدولية على بلدان الشرق األوسط ستزداد شدة مع الزمن 
حتى يرتفع مستوى اإلنتاج في هذه البلدان. والسبب في ذلك بسيط للغاية 
وميك������ن تلخيصه في أن هذه الدول ما زالت متلك حصة األس������د )60 في 
املائ������ة وفق إحصائيات BP لس������نة 2009( من احتياطي النفط املتبقي في 

العالم ومازالت تتمتع مبستوى منخفض للتكلفة مقارنة بأي بديل آخر. 
غير أن غزارة النفط في دول الش������رق األوس������ط ال تعني بأي صورة من 
الصور أن الضغط الدولي لزيادة اإلنتاج س������يكون مقصورا على هذه الدول 
فقط. قبل كل ش������يء هنالك بقية بلدان أوب������ك التي مازالت غنية بالنفط. 
بعدها جند عددا من الدول التي تنتج النفط بكميات متواضعة, وبعد ذلك 
يأتي عدد كبير من الدول لها في نظر ش������ركات النفط احتماالت مش������جعة 
في هذا االجتاه. في احلقيقة تعتمد ش������ركات النفط اليوم على اكتش������اف 
وتطوير مزي������د من النفط في بلدان خارج أوبك. والس������بب في هذا يرجع 
إل������ى أن أكثر من 75 في املائة من احتياط������ي النفط املتبقي في العالم هو 
اليوم ملك للش������ركات الوطنية, ليس فق������ط داخل أوبك, بل خارجها أيضا. 
وهناك تس������اؤل هو موضع كثير من التحليل والتوقع������ات حاليا وهو: كيف 
تتطور العالقات بني الش������ركات الوطنية والدولية. على أي حال فإن مصير 
استمرار الشركات بصورة عامة, سواء وطنية أو دولية, كبيرة أو متواضعة 

احلجم, يعتمد على استمرار إنتاج النفط.
وإضافة إلى ما ذكر أعاله فإنه من الواضح أن للنفط موقعا استراتيجيا 
مهم������ا جدا خصوصا بالنس������بة إلى العالقات بني ال������دول الكبرى. وبحكم 
كون النف������ط مهما لقابلية البلد للتفوق على منافس������يه, تطمح كل البلدان, 
وباألخص الكبرى منها, إلى اس������تعمال نفوذها السياس������ي والديبلوماس������ي 
والتجاري وحتى العس������كري لضمان سيطرتها على مصادر النفط احليوية 
عون أن النفط أصبح اليوم السر اجلوهري  لديها. هنالك كثير من الذين يدَّ
لتفس������ير تصرفات الدول الكبرى فيما يطلق عليه املنافس������ة حول »مناطق 
النفوذ اجليوسياس������ية«. في هذا اخلصوص يجدر بنا أن نش������ير إلى بعض 
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التغييرات الكبرى التي ش������اهدناها على املس������رح الدولي وباألخص حدث 
انهيار االحتاد الس������وفييتي ثم حتول روس������يا بعد ذلك إلى بلد يعتمد على 
 .(Global market) تصدير النفط, إضافة إلى انتشار ما يسمى العوملة أو
عون أن هدف احتالل الواليات املتحدة للعراق  كذلك, هن������اك كثير ممن يدَّ
هو محاولة السيطرة على مصادره النفطية الهائلة وفي الوقت نفسه ردع, 
أو عل������ى األق������ل إضعاف, مزيد م������ن النزعات الوطنية بني بل������دان املنطقة 

املصدرة للنفط.
 

12-3 ضغوط داخلية لإلسراع والتصعيد 
باإلضاف������ة إلى الضغوط اخلارجية التي تتع������رض لها البلدان من أجل 
تصعي������د عمليات النف������ط, تتعرض ال������دول أيضا إلى كثير م������ن الضغوط 
الداخلية. مبدئيا, حتلم أغلب البلدان باكتشاف النفط في أراضيها كوسيلة 
لتحريره������ا من أعباء اس������تيراد النفط اجلس������يمة التي تنه������ش اقتصادها 
الوطني. بالنس������بة إلى هذه البلدان يكون النفط طريقا للخالص من الفقر 
ومحفزا ثمينا لتحس������ني الصناعة واخلبرة وضمان النمو في املستقبل. بيد 
أن الكارثة التي تصيب أكثر البلدان في األدوار املبكرة من هذا احللم, هي 
أنها تتس������رع بالتعاقد مع ش������ركات النفط قبل أن تهيئ نفسها للتحكم في 
عملي������ات النفط وفي تأثير هذه العمليات ف������ي االقتصاد الوطني والتطور 
االجتماعي. وبتس������رعها هذا تقع البلدان حتت ضغوط داخلية مختلفة من 
قبل فئ������ات وتيارات سياس������ية أو مصلحية أو أف������راد متنفذين أو عناصر 
مش������بوهة متنوعة, بحيث يتعذر توصل البلد إلى خطوط عريضة مدروسة 
تتفق عليها األكثرية حول السياس������ة النفطية في البلد. وإذا ما أضفنا إلى 
ذلك وجود ش������ركات معينة تستفيد من اإلسراع في عملية الترخيص, نفهم 
عندئذ املصير املؤس������ف الذي جابهته األكثرية الس������احقة من البلدان ممن 

دخلوا صناعة النفط ألول مرة خالل القرن املاضي. 
ال يصح القول إن ش������ركات النفط هي املسؤولة وحدها عن اإلسراع في 
توقيع العقود املناس������بة لها من دون السماح للبلد باالستعداد سياسيا وإداريا 
إلدارة النفط على أساس رشيد. املشكلة - لألسف الشديد - أفظع من هذا, 
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حي������ث إن الواقع في أغل������ب األحيان يدل على أن هناك فئات داخلية متنفذة 
تختار أن تس������لك هذا النهج الس������ريع ألنها تس������تفيد من تنفيذه بصورة من 
الصور دون منافس������يها. بعد إمتام العقود تستعمل الفئات احلاكمة إيرادات 
النفط حلماية اس������تمرارها سياسيا كاحلاكم األوحد من دون منازع. وهنالك 
أيضا كثير من األمثلة لبلدان دخلت من دون تريث في أسطورة النفط لتجد 
نفس������ها منقسمة إلى فئات وعش������ائر وأقاليم في نزاع سياسي مهلك, وحتى 
دموي, من أجل انتزاع السيطرة على النفط ملصاحلها اخلاصة. والكارثة في 
هذا النهج املنتش������ر ولألسف في كثير من البلدان هي أن حلم النفط يتحول 
س������ريعا إلى كابوس رهيب. وبدال من حتقيق التطور وإزالة الفقر واحلاجة, 

يجد البلد نفسه حتت كابوس أفظع وأقسى ضراوة من الفقر.
بالنسبة إلى البلدان املصدرة للنفط فهناك في كل بلد كثير ممن يرغبون في 
مزيد من االستخراج أو السيطرة على جزء كبير من إيرادات النفط أو السيطرة 
على منح العقود للش������ركات أو االنفراد مبهم������ات التجهيز لصناعة النفط, إلى 
آخره من املصالح االنفرادية التي تضر باملصلحة العامة للبلد. وكما هو متوقع 
ف������إن التحكم في هذه التيارات االنفصالية املهدمة للمصلحة املش������تركة أعمق 
وأكثر تعقيدا كلما زاد زخم عمليات النفط بالنس������بة إلى االقتصاد الوطني غير 
النفطي في البلد. وألهمية وتعقيد هذه الظاهرة التي يطلق عليها تعبير »نقمة 

النفط« سنعالج هذا املوضوع حتت القسم 12-4 أدناه. 

12-4 ظاهرة نقمة النفط
منذ الثمانينيات انش������غل كثير من الباحثني بالظاهرة املؤسفة التي أطلق 
عليها اصطالح »نقمة النفط«. فلقد الحظ كثير من العاملني في املؤسس������ات 
التي تس������اعد الدول النامية, إن النفط بدال من أن يؤدي إلى حتس������ني وضع 
ال������دول التي حتظى بوجوده ف������ي أراضيها, أدى ويؤدي في الواقع إلى ظواهر 
مؤس������فة للبلد املضيف. أوال, يزداد اعتماد البلد على إيرادات النفط, بحيث 
يصبح االعتماد كليا على ريع النفط بعد فترة قصيرة من الزمن. ثانيا, يتدهور 
االقتصاد الوطن������ي غير املرتبط بصناعة النف������ط تدريجيا مع الزمن, بحيث 
يكون النمو فيه سلبيا بدال من أن يتحسن مع زيادة ريع النفط في البلد. ثالثا, 
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يتده������ور جهاز احلكم في أغلب احلاالت باجتاه: انعدام الدميوقراطية, زيادة 
االنفراد بالقرارات, تضخم أجهزة الش������رطة ومؤسسات املخابرات, استعمال 
القوة من أج������ل البقاء في احلكم, وغير ذلك من ظواهر التباعد املخيفة بني 

الفئات احلاكمة والعناصر الناقدة أواملعارضة لتصرف احلكام في املجتمع.
م������ن الناحي������ة االقتصادية, كما هو مبني في الش������كل )14( أدناه, وجد 
الباحثون أن النمو في القطاعات غير النفطية )ممثل في الش������كل كنس������بة 
مئوية للنمو في هذه القطاعات في احملور العمودي من الش������كل( ينخفض 
عكس������يا مع زيادة نس������بة النمو في اإليرادات من قطاع النفط نس������بة إلى 
مجمل اإلنتاج الوطني العام )احملور األفقي في الشكل(. واجلديد في هذه 
املالحظ������ة املهمة هو أنها أثبتت رقميا ما كان معروفا نوعيا في األوس������اط 
االقتصادي������ة, خصوصا بعد ظاه������رة »الداء الهولندي«. وق������د أثارت هذه 
الظاه������رة اخلطيرة التي أصابت االقتصاد الهولندي في الس������تينيات )بعد 
اكتش������اف وإنتاج الغاز من حقل كروننكن العم������الق( مخاوف االقتصاديني 
ف������ي كل أنحاء العالم. ولعل������ه من اجلدير بالذكر في ه������ذا املجال أن هذه 
الظاهرة بالذات كانت الس������بب الرئيسي في التحفظ البالغ الذي متسكت 

به السلطات النرويجية في بداية عمليات النفط في بحر الشمال.
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صادرات املوارد الطبيعية بالنسبة إلى إجمالي الناجت احمللي 1970

)الشكل - 14(: النمو االقتصادي وغزارة الثروة في املصادر الطبيعية 1970 - 1989
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ولتفسير هذه الظاهرة قدم االقتصاديون التفسيرات التالية:
أوال: عند اكتش������اف النف������ط أو الغاز في أي بلد, فإن طبيعة البش������ر 
تدفع أكثر الناس إلى محاولة اإلس������راع لالستفادة من هذه الثروة الفورية 
عن طريق املش������اركة في العمليات, إما مباش������رة باالنخراط في القطاع, 
أو عن طري������ق جتهيز العمليات باخلدمات الالزم������ة. على أي حال تؤدي 
األجور العالية في قطاع النفط إلى ارتفاع مستوى األجور في القطاعات 
األخ������رى في البلد, بحيث تصبح تكلفة اإلنت������اج أعلى بكثير في البلد من 
التكلفة املش������ابهة في الدول املنافسة, سواء كانت مجاورة أو على املسرح 
الدولي. ويؤدي هذا االرتفاع إلى أن تخس������ر الصناعات غير النفطية في 
البلد أس������واقها, ما يؤدي بدوره إلى تقلص ه������ذه الصناعات أو تدميرها 
كليا. ولكل هذا بالطبع تأثير س������لبي بازدياد نسبة البطالة في البلد. من 
ناحية أخرى تس������بب إيرادات النفط املفاجئ������ة ارتفاعا ملحوظا في قيمة 
العملة في البلد املضيف بحيث يخلق هذا رغبة ملحة من قبل املستثمرين 
على الصعيد الدولي في اس������تثمار أمواله������م في البلد. ويؤدي هذا بدوره 
إلى ضغ������ط كبير على العملة احمللية, بحيث ترتفع قيمتها مقارنة بالدول 
املجاورة والدول املنافس������ة للبلد جتاريا. لهذا الس������بب أيضا تزداد قيمة 
البضائ������ع التي ينتجها البلد إضافة إلى تلك التي يس������ببها ارتفاع األجور 

كما أشرنا سابقا.
ثانيا: بسبب اندفاع الكفاءات البارزة في البلد إلى االلتحاق بقطاع 
النفط, ينخفض مس������توى الكفاءات املتبقية ف������ي الصناعات التقليدية 
غير النفطية, مما يقلل من جودة البضائع املنتجة مقارنة مبنافس������يها 
في البلدان األخرى التي ال تعاني الصعاب نفس������ها. ومما يزيد الطني 
بلة أن الس������لطات احلكومية قد تكون غافلة عن هذه التطورات إن لم 
تكن مستعدة لها مسبقا. وكلما ارتفعت إيرادات النفط في البلد جنحت 
السلطات إلى التعامل مع املشكالت االقتصادية بصورة سطحية )مثال 
عن طريق املنح والتعويضات لبعض الصناعات املهددة( ما يزيد اعتماد 
البل������د على مزيد من إيرادات النفط بدال من معاجلة العلة جذريا عن 

طريق منع االرتفاع في تكاليف إنتاج السلع غير النفطية. 
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من الناحية السياسية توِفر إيرادات النفط العالية فرصا كثيرة حلكام 
البل������د متكنهم من تعزيز قبضتهم على الس������لطة. واألس������اليب التي ميكن 
للحكام استعمالها بفضل إيرادات النفط الهائلة متعددة, فبإمكانهم مثال 
أن مينحوا املواطنني كثيرا م������ن الفوائد الفورية التي جتعلهم راضني عن 
احلكومة من دون أن تكون هذه املنح أو العطايا مشجعة على تقوية اإلنتاج 
في البلد وفي أغلب األحيان تكون مضرة به. واألمثلة على هذه اإلجراءات 
متعددة كرفع مس������توى الرواتب الذي يؤدي إلى زيادة االس������تهالك والذي 
يؤدي بدوره إلى زيادة االس������تيراد إلى آخ������ره. وهناك أيضا أمثلة متعددة 
أسوأ من ذلك نذكر منها على سبيل املثال استعمال إيرادات النفط لتسليح 
القوات العسكرية, واستعمالها إلحباط أي معارضة في البلد, فضال عن 
استعمال القوات العس������كرية في مغامرات عدوانية ضد الدول املجاورة. 
كذلك تقوية أجهزة املخابرات والش������رطة ل������ردع أي محاولة باجتاه حرية 

الرأي أو االنفتاح الفكري. 
ومن املعروف أن البعد الشاسع الذي تخلقه أنظمة احلكم الفاسدة بني 
مصالح املواطنني ومصالح الفئات التي تتغذى على انعدام احلكم الرشيد 
ف������ي البلد يؤدي في أغلب احلاالت إلى تس������رب ملي������ارات الدوالرات إلى 
البنوك األجنبية كأرصدة فردية حلماية املبتزين من احتمال محاس������بتهم 
في املس������تقبل. لهذا السبب تتس������رب ثروة املواطنني من النفط إلى حيث 
ال ميكن اس������تعمالها في البلد أو استرجاعها في وقت الحق. إن اخلسارة 
الكبرى التي ميثلها هذا التس������رب في الثروة الوطنية هي في الواقع أبشع 
وأخطر الظواهر لنقمة النفط. في هذه الظروف املؤسفة تختفي مفاهيم 
احلك������م الرش������يد كضمان األمان للمواطنني أو س������يادة القان������ون مبا فيها 
اس������تقالل القضاء ونزاهة أجهزة احلكم وموضوعية القرارات في أجهزة 
الدولة. في هذه الظروف أيضا تختفي الكفاءة في املؤسس������ات احلكومية 

واألهلية, بحيث ينتفي دورها كأعمدة ضرورية لنظام احلكم والعدالة.
وألن النفط ميثل طريقا س������ريعا للثراء لبع������ض الفئات واألفراد, جند في 
أغل������ب احلاالت أنه يكون س������ببا للنزاع بني األف������راد أو األحزاب أو الفئات أو 
العشائر أو األقاليم املختلفة التي تطمع في السيطرة على السلطة في مسائل 

12 (383-406).indd   391 10/31/11   11:02 AM



النموذج النرويجي

392

النفط, ألنها ترى في ذلك وسيلة لتحقيق مصاحلها الضيقة. ولكي تبرر هذه 
الفئات أعمالها االنفصالية تس������تعمل غالبا فس������اد االوضاع القائمة في البلد 
ذريعة لكس������ب تأييد املواطنني لهم ضد احلكم القائم. غير أنهم إذا ما جنحوا 
في تسلم احلكم يستمرون على النهج القدمي نفسه بإثراء أنفسهم على حساب 
مصلحة املواطنني والبلد عام������ة. وقد مير البلد مبوجات متتابعة من الصراع 
حول الس������لطة م������ن دون أن يحص������ل أي تغيير جذري في توزي������ع ثروة النفط 
واستعمالها ملصلحة املواطنني بصورة دائمة. في بعض احلاالت البشعة, يكون 
الصراع بني احلاكمني واملتمردين دمويا لعدة س������نني أو عقود, بحيث يستنزف 
الصراع كل إيرادات النف������ط ويتعداها إلى ديون هائلة تتحول إلى دمار ورماد 
حتت نيران الس������الح, تاركة عبئا ثقيال وكابوسا مخيفا لألجيال القادمة بدال 

من الفائدة املستدمية من ثروة النفط. 
في أس������وأ احلاالت ال تنتهي العواقب السيئة الناجتة من نقمة النفط عند 
ه������ذا احلد بل تتعداه إلى م������ا هو أخطر بكثير, ألنها تنهش - كالس������رطان - 
األجه������زة االجتماعية والقيم األخالقية التي جتمع البلد حول املصلحة العامة 
املش������تركة في البلد. حتت هذه الظروف تبرز, ولألسف الشديد, أسوأ وأبشع 
ر اجلش������ع  املفاهيم تبريرا للس������لوك املخرب. في هذه الظروف املأس������اوية يُبرَّ
الفردي كأنه جزء مشروع من التجارة االعتيادية في بقية أنحاء العالم, أو تبرر 
الرش������وة بكونها السالح الوحيد إلسناد العائلة وردع الفقر, أو يستعمل الفصل 
م������ن الوظيفة أو الس������جن أو فق������دان خبزة العيش عقابا ضد ع������دم الوفاء أو 
التآمر على جهاز احلكم, أو تنتشر الفتنة واالتهامات الباطلة كأنها رمز للوفاء 
للطبق������ة احلاكمة. وكلما اس������تمرت هذه الظروف الش������اذة أصبح من الصعب 
ترمي������م روحية وخلقية كثيرين مم������ن يقعون ضحايا لهذا التفس������خ في القيم 

واملفاهيم. لعل هذه الظواهر لنقمة النفط أخطرها في األمد البعيد. 
في ختام هذا العرض املكدر يجب أن نعود مرة ثانية إلى الس������لوك األمثل 
للبلدان املضيفة لنؤكد أن نقمة النفط ليست نتيجة حتمية ال ميكن حتاشيها. 
في هذا املجال نود أن نش������ير إلى الوس������ائل التي تبنتها النرويج ليس لتحاشي 
نقمة النفط فقط, بل أيض������ا للتمتع بنعمه. وعلى الرغم من أن جناح النرويج 
يعتمد كثيرا على ظروفه اخلاصة فلدينا أمل أن تس������تفيد البلدان األخرى من 
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جتاربه في حتاش������ي نقمة النفط. في طبيعة احلال نفترض أن البلدان تسعى 
نفس������ها إلى حتوير الوسائل التي اس������تخدمتها النرويج بحيث تتناغم هذه مع 

ظروف البلد اخلاصة وطموحاته. 

5 وضع األسس لنعمة النفط: سياسة التأّني والتخطيط  - 12
12 - 5 - 1 احلذر في البداية من تعجيل عمليات النفط 

- على العكس من بقية الش������عوب التي حظيت باكتشاف النفط 
قريبا من سواحلها, كان الشعور العام في النرويج فاترا, إن لم يكن 

سلبيا, الحتمال وجود النفط في بحر الشمال.
- بع������د إثبات وج������ود الغاز ف������ي هولندا وبريطاني������ا في اجلزء 
اجلنوبي من بحر الش������مال كان الرأي العام في النرويج متشككا في 

وجود هذا االحتمال في املياه النرويجية.
- بدأت عمليات التنقيب في سواحل النرويج العام 1965.

- حفر أول بئر كان في العام 1966.
- كان������ت نظرة احلكومة والش������عب إلى النفط مملوءة بالش������ك 
واحلذر م������ن االندفاع في تصعي������د العمليات خوف������ا من أن تطغى 

صناعة النفط على اجلوانب االقتصادية واالجتماعية في البلد.
عات وافية من أجل  - مع هذا منحت احلكومة الش������ركات مشجِّ

إثبات وجود النفط.
- بعد ثبوت وجود النفط بكميات وافرة منذ العام 1970 حتولت 
سياسة البلد إلى مزيد من التأني في تصعيد عمليات التنقيب ريثما 

يتهيأ البلد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا لتقبُّل صناعة النفط.
 

12 - 5 - 2 االتفاق اجلماعي في البرملان بشأن سياسة النفط في العام 1971 
)الوصايا العشر(

من أجل تعزيز السياس������ة الوطنية فيما يتعلق بأمور النفط ارتأت جلنة 
الطاق������ة في البرملان النرويج������ي العام 1971 أن تدون املبادئ األساس������ية 
لسياس������ة النفط في وثيقة مركزة يس������هل الرجوع إليها من قبل أكبر عدد 
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من املواطنني, وباألخص أولئك الذين يعملون في ش������ؤون النفط. ومن باب 
تأكيد هذه املبادئ ُس������ميت الوثيقة بالوصايا العشر. وميكن تلخيص فحوى 

هذه الوثيقة فيما يلي:
1 - يجب توفير احتياجات البلد في النفط من اإلنتاج احمللي.

2 - يج������ب أن تخلق فرٌص جديدة لالس������تثمار على أس������اس 
النفط النرويجي.

3 - يجب حماية البيئة والصناعات املعاصرة من أي تأثير سلبي 
نتيجة لعمليات النفط.

4 - منع حرق الغاز الطبيعي.
5 - كقاع������دة مبدئية يجب توصيل الزيت اخلام والغاز الطبيعي 

إلى أرض النرويج قبل التصدير. 
6 - على الدولة أن تنسق كل العمليات املتعلقة بالنفط. ومن ذلك 
تس������عى احلكومة إلى خلق جهاز منس������ق للنفط يجمع بني األهداف 

الوطنية والدولية.
7 - يجب خلق ش������ركة وطنية حكومي������ة تضطلع مبصالح الدولة 
التجاري������ة في قطاع النف������ط ومتارس األعمال التش������غيلية في هذا 

القطاع بالتعاون البّناء مع الشركات الوطنية والدولية.
8 - يجب وضع سياسة مالئمة بالنسبة إلى املناطق غير املفتوحة 

شمال خط 62 شماال.
9 - يتطلب النجاح في عمليات النفط جهودا في مجال سياسة 

البلد اخلارجية.
10 - ال ب������د من تعزيز عالقات النرويج اخلارجية لش������رح النهج 

النرويجي على املستوى الدولي.

12 - 5 - 3 التقرير البرملاني الرقم 25 لسنة 1974 
- بعد 4 سنوات من االكتشافات الكبرى في بحر الشمال قدمت 
احلكوم������ة إلى البرملان الع������ام 1974 التقرير الرقم 25 الذي يعتبر 

من أهم الوثائق في موضوع حتاشي نقمة النفط.
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- الهدف من التقرير كان: »وضع األساس التخاذ قرارات مهمة فيما 
يتعلق بسياسة التراخيص في املستقبل وكيفية استعمال عائدات النفط«.

ر التقري������ر من تصعيد االكتش������افات خوفا م������ن تأثيرها  - ح������ذَّ
السلبي في االقتصاد الوطني وذلك إما:

> مباش������رة عن طريق مش������اركة الصناع������ة الوطنية في 
عمليات النفط املختلفة. وإما 

> بصورة غير مباشرة من خالل استعمال عوائد النفط 
لزيادة االستهالك احمللي.

- أك������د التقرير ضرورة التخطيط االس������تراتيجي لتحاش������ي املآزق 
االقتصادية واالجتماعية التي قد حتدث كنتيجة حتمية لعمليات النفط.

ر التقرير املخاوف املذكورة أعاله باحتمال حدوث الظواهر السلبية التالية:  وبرَّ
- حتويل مزي������د من الطاقات املالية والبش������رية من الصناعات 

التقليدية إلى صناعة النفط ما يُضعف الصناعات التقليدية.
- التصعيد في عمليات النفط وزيادة االستهالك احمللي املترتبة 
عليه سيؤديان إلى زيادة الطلب األيدي العاملة, ما يؤدي بدوره إلى 
ارتفاع مضر في تكاليف اإلنتاج بالنسبة إلى الصناعات التقليدية.

- نتيج������ة لهات������ني الظاهرتني ارت������أى التقرير أن������ه من احملتمل 
أن تفق���������د الصن���اع���ات التقليدي����ة قابليته���ا لتحمل املنافس������ة في 

األسواق الدولية.
- وهك������ذا اس������تنتج التقرير أن أيَّ تصعيد ف������ي عمليات النفط 
يج������ب أن يتم تدريجي������ا وبصورة مخططة من أجل حتاش������ي زيادة 

االتكال على موارد النفط.

ب نقمة النفط 6 أهم اخلطوات التي اتخذتها النرويج لتجنُّ  - 12
12 - 6 - 1 التأني في منح االمتيازات

كما س������بق ذكره أعاله فلقد منحت الس������لطات النرويجية في أول دورة 
للترخي������ص الع������ام 1965 ما ال يقل ع������ن 78 رقعة في محاولة لتش������جيع 
الش������ركات على التنقيب )العمود الرمادي الفاحت في الش������كل أدناه(. غير 
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أن سياس������ة احلكومة النرويجية حتولت طوال الس������بعينيات إلى التأني في 
من������ح االمتي������ازات, حيث لم يزد ع������دد الرقع املرخصة س������نويا على 5 رقع 
فقط )اللون األبيض(, وفي أوائل الثمانينيات قررت السلطات أن االقتصاد 
النرويجي قد جنح في جتنب العواقب السيئة من عمليات النفط, ما شجع 
السلطات على زيادة عدد الرقع املرخصة سنويا من العام 1979 فصاعدا 
)اللون الرم������ادي الداكن(. ومن بداية العام 1999 بدأت الس������لطات مبنح 

الُرقع وفق مقتضيات املناطق املختلفة )اللون األسود(.

12 - 6 - 2 دعم وتشجيع الصناعة الوطنية
ميكن تصنيف املشاركة الوطنية في عمليات النفط إلى صنفني:

الصن������ف األول يش������مل املش������اركة النرويجية في عملي������ات النفط 
مباشرة كمستثمر أو كشركة مشّغلة عن طريق احلصول على امتيازات 
للتنقي������ب واإلنتاج. أما الصنف اآلخر للمش������اركة فه������و ذلك الذي يتم 
خالل تقدمي اخلدمات واملعدات الالزم������ة لعمليات النفط كمقاول أو 

كمجهز لشركات النفط.
أما األهداف اجلوهرية التي تنش������دها سياس������ة املش������اركة الوطنية 
فيمك������ن تلخيصها في هدفني يعكس������ان الصنفني أعاله. أوال وانطالقا 
م������ن الوصيت������ني 6 )حول مهمة الدولة في تنس������يق قط������اع النفط( و7 
)تش������كيل ش������ركة وطنية حكومي������ة( من الوصاي������ا العش������ر فلقد كانت 

)الشكل - 15(: عدد الرقع التي منحت في النرويج بني العامني 1965 و2004

عدد الرقع التي منحت بني العامني 1965 و2004
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الس������لطات النرويجية مؤمنة بأن حتقيق مبدأ الس������يطرة الوطنية على 
أهم القرارات في صناعة النفط يتطلب وجود ش������ركات وطنية تش������رح 
وتداف������ع عن وجهات النظر النرويجية داخل صناعة النفط ذاتها, حيث 
جتهز اخلط������ط للتنقيب والتطوير واإلنتاج. ولقد اس������تعملت احلكومة 
هذا الدافع بالذات في اقتراحها للبرملان بشأن تشكيل الشركة الوطنية 
احلكومية العام 1972. ثانيا وكما ورد في الوصية الرقم 2 فإن من أهم 
األهداف في سياس������ة النفط خلق فرص جديدة لالستثمار في النرويج 
ُل  منبثق������ة من وجود النفط النرويجي. وكجزء مهم من هذا الهدف يُفضَّ
كثيرا أن تكون هذه الفرص قادرة على االستدامة من دون االعتماد على 

استمرار وجود النفط.

12 - 6 - 3 دعم شركات النفط النرويجية
على الرغم من حتفظ الرأي العام النرويجي فيما يخص احتمال وجود 
النفط في مياه البحار النرويجية فلقد بادرت بعض الش������ركات النرويجية 
إلى التهيؤ للمش������اركة في عمليات النف������ط قبل العام 1965, حيث أبرمت 
عقود مش������اركة مع ش������ركات عاملية رغبة منها في تعزيز موقفها في حال 
اكتش������اف النفط. ولكن الس������لطات النرويجية بسبب تش������ككها في وجود 
النف������ط ف������ي ذلك الوقت املبكر م������ن التنقيب لم تكن مس������تعدة التخاذ أي 
موقف فّعال لتش������جيع الصناعة النرويجية على املشاركة. مع هذا منحت 
احلكوم������ة في أول دورة في العام 1965 بعض ش������ركات النفط النرويجية 
الرائدة حصصا متواضعة في بعض الرقع باملشاركة مع شركات أخرى من 

أوروبا أو أمريكا. 
مثَّل قرار احلكومة النرويجية بإشراك الشركات الوطنية في التراخيص 
العام 1965 نقطة انطالق مهمة لتشجيع الشركات النرويجية. ويصح القول 
هنا: إن التطور السريع الذي شهدته الشركات النرويجية الثالث )ستاتويل 
وهايدرو وس������اغا( لم يكن ممكنا من دون اإلس������ناد املس������تمر من السلطات 
النرويجية التي سعت منذ دورة التراخيص الثانية في العام 1969 إلى منح 

ما يقارب ثلث احلصص في االمتيازات للشركات الوطنية. 
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12 - 6 - 4 دعم الصناعة النرويجية وزيادة جتهيز اخلدمات احمللية لعمليات النفط 
كم������ا ُذكر أعاله س������عت احلكوم������ات النرويجية املتعاقب������ة في خططها 
االستراتيجية طوال السبعينيات والثمانينيات إلى حتقيق الهدف الوارد في 
الوصية الثانية ضمن الوصايا العش������رة الذي يتطلب خلق صناعات جديدة 
على أساس النفط. ومن جملة اإلجراءات الناجعة التي اتخذتها السلطات 
نذكر هنا أن احلكومة اشترطت على الشركات الدولية أن تسهم في تطوير 
الصناعة احمللية داخل وخارج صناعة النفط. وتركت احلكومة للش������ركات 
أن تختار نوع املس������اهمة, إما عن طريق املشاركة املباشرة, أو االستثمار, أو 
توقيع عقود للتعاون وتبادل اخلبرة مع املؤسس������ات النرويجية على أس������اس 

املصالح املشتركة.
كذلك شّجعت احلكومة شركات النفط الدولية على دعم عملية تطوير 
التقني������ة النرويجية وخصوصا داخل قطاع النفط من أجل اللحاق بالتقنية 
العاملي������ة وجتهيز اخلدمات لعملي������ات النفط في النروي������ج. باإلضافة إلى 
هذا أعلنت احلكومة في أواس������ط الس������بعينيات عن هدفها في زيادة نسبة 
التجهيزات النرويجي������ة لعمليات النفط (local content) إلى 70 في املائة 
من مجمل تكاليف التنقيب واإلنتاج, واعتبرت النسبة معقولة لكل األطراف 
املعنية. وفي أواخر الس������بعينيات جنحت احلكومة في حتقيق هذا الهدف 

في بعض السنني.
ومن اجلدير بالذكر في هذا الصدد أن سياسة التأّني في منح االمتيازات 
ساعدت كثيرا على حتقيق األهداف املدرجة أعاله, ألنها وفرت للشركات 
الوطني������ة وقتا كافيا للتعرف على صناعة النفط البحرية وتطوير إمكاناتها 
وطاقاته������ا لتلبية متطلبات هذه الصناعة التي كانت حلس������ن احلظ جديدة 

أيضا بالنسبة إلى الشركات الدولية ما شجع على التعاون بني الطرفني.

12 - 6 - 5 أهمية الصناعة النفطية في اقتصاد النرويج
نتيجة ملجمل اخلطوات التي أش������يَر إليه������ا أعاله متكنت النرويج خالل 10 
س������نوات من خلق صناعة لتجهيز عمليات النفط على مس������توى دولي مرموق. 

واليوم تشكل التجهيزات النفطية أهم مصادر اإلنتاج والتصدير في النرويج. 
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كما يتضح من الش������كلني أدناه فإن للنفط منذ الثمانينيات أهمية بارزة 
ف������ي اإلنتاج الوطني النرويجي. وقد بلغ������ت قيمة صادرات النفط في العام 
2006 نح������و 500 مليار كراون )نحو 70 مليار دوالر أمريكي(. كذلك يعتبر 
تصدير التجهيزات النفطية الي������وم من أهم مصادر التصدير في النرويج, 
حي������ث بلغت الصادرات في العام  2006 نح������و 33 مليار كراون )نحو 4.7 

مليار دوالر أمريكي(.
مع هذا فإن نس������بة هذين املصدرين إلى مجمل التصديرات النرويجية 
ت������دل بوضوح على أن القطاع������ات غير النفطية ما زال������ت مزدهرة وتؤدي 
الدور الرئيس������ي في اقتصاد النروي������ج. ففي العام 2006, وعلى الرغم من 
أسعار الزيت العالية في ذلك العام, كانت صادرات النرويج باستثناء النفط 
تعادل الصادرات املرتبطة بالنفط. وبالطبع فإن النسبة اليوم حتت األسعار 

املنخفضة للزيت هي أكثر بكثير في مصلحة الصادرات غير النفطية.

النفط اخلام والغاز الطبيعي
197019801990200020042006

1214215391098319806337274498355

045623221136102169332825السلع واخلدمات البترولية

3326689363201272355900373702471308صادرات ال عالقة لها بالزيت والغاز

333871360782955916893167326691002488إجمالي الصادرات
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املصدر: مكتب اإلحصاء املركزي في النرويج
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وكم������ا يبدو من اجلدول أدناه فق������د بلغت قيمة اإلنتاج من قطاع اخلدمات 
النفطي������ة )مبا ف������ي ذلك إنتاج منصات احلفر واالس������تخراج( ما يقارب 5 في 
املائة من مجمل اإلنتاج الوطني )أو 167 مليار كراون( في العام 2007. وعلى 
الرغ������م من أن املبل������غ متواضع بالقياس إلى مجمل اإلنت������اج الوطني فهو ميثل 
جناحا كبيرا لسياس������ة احلكومة النرويجية في خلق قطاعات صناعية منبثقة 
م������ن النف������ط. واملهم في هذا الص������دد أن تطور هذه القطاع������ات كان وما زال 

مشروطا مببدأ القدرة على االستمرار حتى بعد نضوب النفط في النرويج.

النسبة %مليون كراوناأليدي العاملةعدد الشركاتالقطاع

الصناعة 
20880268984703221100والتعدين

املنتجات 
البترولية 
والكيماوية

289151161135851.16

منصات احلفر 
13220614531763.6واإلنتاج

املصدر: مكتب اإلحصاء املركزي في النرويج

12 - 6 - 6 شرط موافقة البرملان على خطط التطوير 
من أجل ضمان السيطرة الوطنية على الفعاليات املرتبطة بإنتاج النفط 
قرر البرملان في البداية أال يسمح للشركات بالبدء في عمليات التطوير من 
دون موافق������ة البرملان على خطة تطوير احلقل املختص)٭(, وميكن تلخيص 

األسباب املوجبة لقرار البرملان هذا في النقاط التالية:
- التحكم في اس������تثمارات الدولة بصفتها شريكا مباشرا في عمليات 
النفط حيث تبلغ املشاركة النرويجية )احلكومية واألهلية( نسبة ال تقل عن 

50 في املائة. 
ل البرملان وزارة  ل هذا القرار في التس������عينيات ليش������مل احلقول العمالقة فقط بينما خوَّ )٭( ُعدِّ

الطاقة والنفط سلطة املوافقة على بقية احلقول.
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- التأكد من أن االس������تثمارات الضخمة ف������ي عمليات التطوير ال تؤدي 
إلى أضرار مباش������رة أو غير مباشرة للبيئة أو للصناعات القائمة في البلد 

خارج القطاع النفطي.
- التأك������د من أن تطوير احلقول يتم مبوجب أنظم������ة البلد فيما يتعلق 

بنسبة االستخالص وشروط الصحة والبيئة والسالمة... إلخ.
وم������ن اجلدير بالذكر هنا أن قرار البرملان فيما يتعلق بضرورة موافقته 
على خطط تطوير احلقول كان مهما جدا كوسيلة فّعالة لفرض سيادة البلد 

وحتقيق أهدافه وخططه االستراتيجية في قطاع النفط.

12 - 6 - 7 توزيع املهام احلكومية املتعلقة بإدارة النفط 
املستوى األعلى التخاذ القرارات من قبل السلطة التنفيذية هو بالطبع 
مجلس الوزراء كما هي احلال في أغلب الدول. لهذا ينسق مجلس الوزراء 
سياس������ة الدولة مس������تندا إلى توصيات الوزارات املختلف������ة, ويقدم للبرملان 

تقارير متعددة بهذا الشأن.
على املس������توى ال������وزاري تتول������ى وزارة املالي������ة في النرويج مس������ؤولية 
التخطيط االقتصادي املوحد للبلد باملشاورة مع الوزارات املختصة كل وفق 
اختصاصه. غير أن مس������ؤولية إقرار اخلطط هي مسؤولية جماعية تتمثل 

في مجلس الوزراء.
وفيما يخص قطاع النفط بالذات فإن دور وزارة املالية في وضع اخلطط 
االقتصادية يش������مل كل الدخل احلكومي مبا في ذلك عائدات النفط. لهذا 
السبب تضع وزارة النفط اخلطط لصناعة النفط بالتعاون الوثيق مع وزارة 
املالية وتنفذ اخلطط باملش������اورة املتواصلة معها. وليس هناك أي شك في 
أن اشتراك وزارة املالية الفعال في تخطيط الصناعة النفطية ساعد كثيرا 
على حماية االقتصاد الوطني من التأثيرات العفوية التي كان من املمكن أن 

تنبثق عن صناعة النفط. 
في السنني املبكرة من عمليات التنقيب ُعهد باملهام احلكومية للنفط إلى 
وزارة الصناع������ة حيث كانت الوزارة تتولى إدارة أمور التعدين بصورة عامة 
باإلضافة إلى أعمالها األخرى. وبعد توس������ع عمليات النفط قررت الدولة 
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في العام 1978 تش������كيل وزارة خاصة جتمع بني ش������ؤون النفط والطاقة. 
وتتولى ه������ذه الوزارة اليوم مس������ؤوليات وضع السياس������ة النفطية واقتراح 
التشريعات ووضع اخلطط العريضة لعمليات النفط ومنح االمتيازات. كل 
ذل������ك بالتعاون مع بقية ال������وزارات كل وفق اختصاصها وباألخص مع وزارة 

املالية كما سبق ذكره أعاله.
ووف������ق التقالي������د احلكومية في النرويج تُُس������ند مس������ؤوليات املتابعة 
واملراقب������ة إل������ى مديريات تقني������ة تكون تابع������ة لل������وزارات املختلفة ذات 
املس������ؤولية. وفي حال النفط ُش������كلت مديريتان: األولى تتفرغ ملا يتعلق 
بإدارة مصادر النفط, بينما تتفرغ األخرى إلى أمور الس������المة والصحة 
والبيئة إضافة إلى تنس������يق عمليات املراقبة من قبل الدوائر احلكومية 

املختلفة جتاه الشركات. 
فيم������ا يخص مهمات جمع وتدقيق إيرادات النفط املختلفة فتقوم دائرة 
خاصة في وزارة املالية بهذه املهمات مس������تندة إلى اخلبرة التقنية املتوافرة 
في بقية اجلهاز احلكومي ال س������يما ف������ي وزارة ومديريات النفط املذكورة 

أعاله.

12 - 6 - 8 خالصة
تتلخ������ص أهم اخلطوات التي س������اعدت على حتاش������ي نقمة النفط في 

النرويج فيما يلي:
- اإلجماع السياس������ي املبكر على ضرورة السيطرة الوطنية على اجتاه 

وزخم عمليات النفط.
- دعم وتش������جيع الصناعة احمللية على املش������اركة ف������ي عمليات النفط 
س������واء كان ذلك مباشرة كمستثمر أو بصورة غير مباشرة عن طريق تزويد 

عمليات النفط باملعدات واخلدمات.
- التأّني ف������ي منح التراخيص ريثما يتهيأ البل������د اقتصاديا واجتماعيا 

لتصعيد وتوسيع عمليات النفط. 
- اإلجماع السياسي املبكر على ضرورة استعمال النفط وسيلة لتنمية صناعات 

جديدة مستدمية غير معتَِمدة على استمرار عمليات النفط في النرويج.
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- اشتراط عرض خطط تطوير احلقول على البرملان للمصادقة عليها قبل 
الشروع في التنفيذ. ولقد ساعد هذا كثيرا في دعم مبدأ السيطرة الوطنية.

- ساعد قيام وزارة املالية بدور التخطيط االقتصادي الشامل واملتكامل 
للبلد على تفادى املخاطر قبل وقوعها.

7 صندوق التقاعد الدولي في النرويج )صندوق النفط سابقا(  - 12
12 - 7 - 1 صندوق التقاعد الدولي

بحكم االس������تثمارات الهائلة في عمليات بحر الش������مال وقرار النرويج 
في املش������اركة مباشرة كمستثمر في عمليات النفط لم يتوافر للبلد أي ريع 
إيجاب������ي من قطاع النفط في الس������نني األولى من اإلنت������اج. ولم يبدأ الريع 
اإليجابي من النفط حتى العام 1975, ولم يبلغ نس������بة ملحوظة من الدخل 

الوطني الشامل حتى العام 1980.
غير أنه بعد 17 س������نة من بداية عمليات النفط وبعد س������بع س������نوات 
م������ن بداية الري������ع اإليجابي, َعّينت احلكومة النرويجي������ة في العام 1982 
)تعقيبا على التقرير الرقم 25 لس������نة 1974( جلنة خاصة شملت خيرة 
االقتصاديني السياسيني في البلد لبحث موضوع زخم العمليات النفطية 
وتأثيره ف������ي االقتصاد الوطني واحلياة االجتماعي������ة بصورة عامة. وبعد 
دراس������ات ومناقشات ش������املة قدمت اللجنة تقريرها العام 1983, حيث 
أوص������ت بأنه من املمكن تصعيد عمليات النف������ط بصورة معتدلة من دون 
اإلضرار بالصناعات املعاصرة. وبررت اس������تنتاجها ه������ذا بأن االقتصاد 
الوطن������ي في ذلك احل������ني كان قد وصل إلى درجة ناضج������ة من التكّيف, 
بحي������ث ميك������ن تصعيد عمليات النف������ط من دون اإلض������رار ببقية جوانب 

االقتصاد الوطني.
كذل������ك أوصت اللجنة بض������رورة خلق صندوق لعائ������دات النفط يفصل 
االقتص������اد الوطني عن االس������تهالك الداخلي, ويش������كل في الوقت نفس������ه 
احتياطيا يحمي اقتصاد البلد من التذبذبات العنيفة احملتملة في أس������عار 
الزيت. غير أن الس������لطات لم تتبع هذه التوصية مباشرة بل أخذت الوقت 

الكافي للتفكير في األمر وتصميم الصندوق قبل تشكيله في 1990.
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12 - 7 - 2 أحداث مهمة في تاريخ صندوق التقاعد
ميكن تلخيص أهم األحداث والقرارات بخصوص صندوق التقاعد في 

النقاط التالية: 
- 1990: تأسيس صندوق النفط مبوجب قانون.

- 1996: حت���وي������ل األم����وال ألول م����������رة م�����ن خزانة الدولة 
إلى الصندوق.

- 1998: السماح بتوظيف أموال الصندوق في أسهم جتارية.
- 2000: الس������م�����اح بتوظي����ف أم����وال الصن����������دوق ف���ي خم���س 

أسواق مختلفة.
- 2005: تسمية الصندوق ب� »صندوق التقاعد«.

- 2007: جت������اوز حجم الصندوق 2008 مليارات كراون نرويجي 
)ما يعادل 330 مليار دوالر أمريكي( في نهاية العام 2007.

12-7-3 تنظيم صندوق التقاعد
ميكن تلخيص املبادئ السياسية لصندوق التقاعد فيما يلي:

- يش������مل دخ������ل الصن������دوق كل عائ������دات النفط والرب������ح املترتب على 
االستثمارات التي يقوم بها الصندوق.

- في أي س������نة ال يسمح للحكومة بسحب أي أموال من الصندوق تزيد 
على النقص في ميزانية الدولة غير النفطية )أي امليزانية باس������تثناء كل ما 

يتعلق بصناعة النفط(. 
- وكقاعدة عامة اتفقت عليها األكثرية من السياسيني في البلد 
يجب أال يتجاوز النقص في امليزانية حتت الظروف االعتيادية نسبة 
تزي������د على 4 في املائة من الربح الس������نوي من االس������تثمارات التي 

يتوالها الصندوق.
تتولى وزارة املالية بطبيعة احلال املسؤولية العليا لصندوق التقاعد. 
وتُعد الوزارة سنويا بيانا مفصال عن عائدات النفط تقدمه احلكومة إلى 
البرملان كجزء من ميزاني������ة الدولة. هذا وقد عهدت وزارة املالية مبهام 

الصندوق التشغيلية إلى البنك املركزي النرويجي.
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يتضح مم������ا ذكر أعاله أن الصندوق هو في الواق������ع جزءٌ ال يتجزأ من 
ل إلى الصن������دوق هو في النهاية مجم������وع الفائض من  امليزاني������ة وم������ا يحوَّ

امليزانية العامة مبا في ذلك عائدات النفط.

12 - 7 - 4 تعليمات العمل في صندوق التقاعد
من أهم التعليمات التي وضعتها وزارة املالية للعمل في الصندوق نذكر ما يلي:
- يجب أن يسعى الصندوق إلى حتقيق أعلى ربح ممكن مع أقل مجازفة. 

- الصندوق مخول باس������تثمار أمواله فقط خارج النرويج )مينع االس������تثمار 
داخل النرويج(.

- على الصندوق حتاش������ي املشاريع التي تسيء إلى حقوق اإلنسان أو حيث 
هناك شك بالرشوة أو اإلساءة إلى البيئة.

- يجب أال تتجاوز نسبة االستثمار في األسهم التجارية 40 في املائة من كل 
االستثمارات . ومن احملتمل زيادة هذه النسبة إلى 60 في املائة في املستقبل.

- تت������وزع االس������تثمارات جغرافيا ب������ني أوروبا )50 ف������ي املائة(, أمريكا 
وأفريقيا )35 في املائة(, آسيا وأوسيانيا )15 في املائة(.

- تكوِّن اإليداعات الثابتة 60 في املائة من اس������تثمارات الصندوق )قد 
تخّفض النس������بة إل������ى 40 في املائة( وهي موزعة كاآلت������ي: أوروبا )60 في 

املائة(, أمريكا وأفريقيا )35 في املائة(, آسيا وأوسيانيا )5 في املائة(.

املصدر: محاضرة من قبل أجنفار تفيت، مدير عام في وزارة املالية ـ أوسلو
)الشكل - 17(: صندوق النفط مندمج في امليزانية
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12 - 7 - 5 خالصة
- ركزت النرويج على ضرورة الدقة واألمانة في جمع وتدقيق عائدات 

النفط, ووظفت اجلهود الكافية في وزارة املالية لذلك.
- ارتكز تعامل النرويج مع عائدات النفط على دراس������ات وافرة جمعت 

بني مختلف اآلراء واستفادت من جتارب العديد من الدول.
- تريث������ت النرويج ف������ي تصعيد عمليات النفط انتظارا لتبني سياس������ة 

رشيدة الستعمال العائدات. 
- حلسن احلظ كان هناك إجماع سياسي على مبدأين أساسيني وهما:

> جتنب زيادة االس������تهالك احمللي بصورة قد تضر الصناعات القائمة 
واالقتصاد الوطني.

> مشاركة عائدات النفط مع األجيال القادمة.
- تأسيس صندوق التقاعد التابع لوزارة املالية جنح في حتقيق ما يلي:

> فصل عائ������دات النفط عن االس������تهالك احمللي وحماي������ة االقتصاد 
الوطني من نقمة النفط.

> حماي������ة امليزانية من الصدمات االقتصادي������ة الناجتة من التذبذبات 
العنيفة في أسعار الزيت. 

> متويل تقاعد األجيال القادمة.
- يق������وم الصندوق باس������تثماراته فقط خ������ارج النرويج ويلت������زم بالقيم 

اإلنسانية واألخالقية.
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13-1 هل سيكون النموذج النرويجي مفيدا 

في املستقبل؟
كان املوضوع الرئيسي لهذا الكتاب هو شرح 
النموذج النرويجي والتعليق على تطوره خالل 
أربعة عقود حت������ى نهاية القرن املاضي، وكان 
الهدف وال يزال مشاركة التجارب النرويجية 
املتعددة مع البل������دان األخرى التي تطمح إلى 
حتس������ن إدارتها ملصادرها النفطية، ومبا أن 
عص������ر النفط ما زال قائما وسيس������تمر عدة 
عقود في املستقبل فقد يكون من املناسب أن 
نطرح السؤال: هل ستكون التجربة النرويجية 

مهمة أيضا في املستقبل؟ 
في تاريخ نشر هذا الكتاب يكون النموذج 
النرويجي قد اجتاز أكثر من 40 س������نة في 
التط������ور، وف������ي صناعة مفعم������ة باحليوية 

13

خامتة

النهج  أه������م إجن������ازات  »لعل 
النفط  إدارة  ف������ي  النرويجي 
على  احلف������اظ  ف������ي  جناحه 
الدولية  الش������ركات  اهتم������ام 
على الرغم من مشاركة ثقيلة 
من قبل احلكومة كمس������تثمر 

في عمليات النفط«
املؤلف

407
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كصناعة النفط متثل أربعة عقود وقتا طويال يساعد على فحص النموذج، 
وفي هذه الفترة نفس������ها من الزمن ش������هدت النرويج والعالم أيضا تغيرات 
جذرية في املصادر النفطية املتبقية لهما، هذه التغيرات والتطورات التقنية 
واالقتصادي������ة التي صاحبتها وكانت رد فعل له������ا، أثرت أيضا في التجربة 
النرويجية وجعلتها أكثر تنوعا، وفي الوقت نفس������ه أكثر تطبعا مع العوامل 
اخلارجية. ولقد سبق أن بحثنا في هذا الكتاب بعض التغييرات التي مرت 
بها صناع������ة النفط خالل العقود األربعة املاضي������ة، غير أن كثيرا من هذه 
التغييرات ما زالت مستمرة وس������تزداد وضوحا وشدة في املستقبل، كذلك 
الب������د لنا من توقع مزيد من التطور في النموذج النرويجي حتت ضغط من 

تغيرات محلية ودولية. 
ل������و نظرنا إلى تاري������خ صناعة النفط خالل املائة وخمس������ن س������نة 
املاضية، لوجدنا تطورا جذريا في العالقات بن الدول املضيفة وشركات 
النفط. وفي الفترة الطليعية لنش������أة صناعة النفط في الواليات املتحدة 
)منتصف القرن التاسع عش������ر( كانت ملكية النفط تتبع امللكية الفردية 
على س������طح األرض، وبعد فترة قصيرة من الزمن كاد انتش������ار استعمال 
النف������ط ينهي مصادر النفط املتوافرة في الوالي������ات املتحدة، ما اضطر 
ش������ركات النفط الدولية الكبرى إلى التوس������ع خ������ارج الواليات املتحدة. 
وهكذا بدأ عصر احتكار الش������ركات الدولي������ة الكبرى التي حصلت على 
بل������دان بكاملها كامتياز لها من دون منافس������ة، وكانت في الوقت نفس������ه 
تتحكم في أس������عار الزيت في السوق العاملية، واستمرت هذه االمتيازات 
االحتكارية حتى أواخر الستينيات، حن بدأت دول »أوبك« حركة عارمة 
لتحقيق املشاركة الوطنية في عمليات النفط. وقد أدت هذه احلركة إلى 
حتقيق املش������اركة الوطنية في كثير من دول أوبك في أوائل السبعينيات. 
وفي الس������نن األولى لعمليات النفط في النرويج كان للتطورات في دول 
أوبك بعض التأثير في سياس������ة الترخيص ف������ي البلد. وعلى الرغم من 
املقاومة الشديدة من قبل ش������ركات النفط متكنت السلطات النرويجية 
في أوائل السبعينيات من حتقيق هدفها بخصوص املشاركة الوطنية في 

أعمال النفط. 
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لعل أهم إجنازات النهج النرويجي في إدارة النفط جناحه في احلفاظ 
عل������ى اهتمام الش������ركات الدولية على الرغم من املش������اركة الثقيلة من قبل 
احلكومة كمس������تثمر ف������ي عمليات النفط، ومن جملة إجن������ازات هذا النهج 
أيض������ا أنه برهن لكل بلدان العالم على أنه من املمكن خلق درجة عالية من 
الكفاءة عندما تتعاون ش������ركات النفط مع السلطات احلكومية على أساس 

املنفعة املشتركة. 
نس������تطيع إذن أن نغير صيغة الس������ؤال الذي طرحناه أعاله كاآلتي: هل 
سيكون هذا النوع من التعاون بن السلطات وشركات النفط أقل أهمية في 
املس������تقبل عما كان عليه حتى اآلن؟ لإلجابة عن هذا السؤال ال بد لنا من 

التنبؤ بالتيارات التي من املمكن مجابهتها في املستقبل. 

13-2 التوازن بني العرض والطلب
في وق������ت ترجمة هذا الكتاب إلى اللغ������ة العربية في صيف العام 
2009 م������ا زال هناك ش������عور ع������ام داخل صناعة النفط ب������أن الطاقة 
احلالي������ة إلنت������اج النفط في العال������م ال تكفي لتلبية زي������ادة الطلب في 
املستقبل القريب. وال شك في أن استمرار هذا الشعور، على الرغم من 
النكس������ة املالية الدولية في السنة األخيرة، هو التفسير املنطقي لكون 
أسعار الزيت ما زالت فوق ال� 60 دوالرا أمريكيا بعد أن انخفضت من 
مستواها األعلى قبل حن، حيث بلغ سعر البرميل من الزيت ما يقارب 

ال� 150 دوالرا أمريكيا.
كالعادة هناك عدة أس������باب ملس������توى س������عر الزيت خالل الس������نتن 
املاضيتن، ولو نظرنا إلى جانب الطلب أوال لرأينا أن التطور في العقد 
املاض������ي كان يتميز بارتفاع هائل ف������ي منو االقتصاد الوطني في الصن 
والهند، حيث يعيش أكبر عدد من السكان في العالم. وبغض النظر عن 
النكس������ة املالية األخيرة فقد متتع االقتصاد الدولي بنسب معتبرة للنمو، 
هذه الظواهر اإليجابية أدت بدورها إلى زيادة الطلب على الطاقة بصفة 
عام������ة وعلى الزيت بصفة خاصة، وفي الفترة نفس������ها من الزمن، كانت 
الصناعة النفطية مترددة في توسيع إمكاناتها لإلنتاج، وبعد مدة طويلة 
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متيزت بأس������عار منخفضة للزيت )من منتص������ف الثمانينيات إلى منتهى 
التس������عينيات( وال تزال الصناعة مترددة في االندفاع إلى اس������تثمارات 
كبيرة لتغطية االحتياج في املستقبل. ومما يزيد من التردد ارتفاع تكلفة 
التطوي������ر في أكثر البلدان التقليدية إلنتاج النفط، واألحوال املتقلبة في 

األسواق املالية الدولية.
منذ مطل������ع الثمانينيات حذر كثير م������ن اجليولوجين من أن احتياطي 
النف������ط املتبقي في العالم ال يكفي لتغطية النم������و املتوقع في إنتاج النفط، 
وتنبأ اجليولوجيون أنفس������هم بأن إقبال العالم على إنتاج النفط كان إما قد 

جتاوز القمة وإما أنه في طريقه إلى جتاوزها قريبا. 
ول������و أخذنا في عن االعتبار كال من منو الس������كان وزيادة احلاجة إلى 
الطاق������ة ، لوجدنا أن تزويد العالم بالطاق������ة الضرورية يكّون في احلقيقة 
حتديا جديا لصناعة النفط. وبغض النظر عن كيفية مجابهة التحدي جند 
أنه من الضروري أن نركز على التحسن النوعي للكفاءة في كل مرحلة من 
عمليات النفط. هذا التحدي ال يختلف كثيرا سواء توجهنا باجتاه املصادر 
التقليدية للنفط أو باجتاه اس������تثمار املصادر غير التقليدية كالرمل القيري 
أو الَطفل النفطي، إضافة إلى هذا فإن دور الس������لطات في هذه التحديات 
لن يكون أقل مما كان عليه سابقا، على العكس فمن احملتمل أن السلطات 
احلكومية ستجد نفس������ها مجبرة من قبل الرأي العام احمللي والدولي على 

تشديد اهتمامها بعمليات االستخراج. 

13-3 التحديات في تطوير احلقول 
لسد احتياجات العالم املتزايدة إلى النفط في السنن القليلة املقبلة ينبغي 
أن تأت������ي الزيادة الضرورية في اإلنتاج من مصادر النفط املثبتة حاليا. ويعني 
ه������ذا أن مزي������دا من النفط ال بد من أن يأتي من حق������ول منتجة حاليا أو، في 

بعض احلاالت املالئمة، من اكتشافات جاهزة للتطوير خالل وقت قصير. 
وإذا أخذنا احلقول املنتجة أوال فس������نجد أن احتم������ال زيادة اإلنتاج 
يعتمد في النهاية على اتخاذ إجراءات لزيادة استخالص الزيت من هذه 
احلقول. ومن الطبيعي أن زيادة اإلنتاج بهذه اإلجراءات ستكون ملموسة 
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أكثر م������ن احلقول العمالقة التي ما زالت حت������ت اإلنتاج. ومبا أن كثيرا 
من احلقول العمالقة توجد في الش������رق األوسط، وهي في الوقت نفسه 
في حاجة إلى إجراءات لتحسن اإلنتاج، فإنه من مصلحة اجلميع البدء 
في هذه العمليات في أس������رع وقت ممكن وعلى أحسن األسس التقنية. 
ويعني هذا أنه من الضروري لضمان جناح عمليات اس������تخالص الزيت 
أن تعتمد هذه العمليات على أحسن وأحدث اخلبرات العاملية، ما يتطلب 
إيجاد حل مناس������ب لبعض القضايا السياس������ية واملؤسساتية والتعاقدية 
التي قد تقف في طريق التنفيذ، من الناحية األخرى فإن حركة السوائل 
في املكام������ن عملية ال ميكن إعادتها إلى ال������وراء ما يجعل حرية اخليار 

محددة زمنيا وإال فات األوان. 
وفي محاولة تلبية الزيادة في الطلب في الس������نوات القليلة املقبلة 
من املمكن اس������تعمال بعض االكتشافات التي ما زالت قيد التخطيط. 
وما عدا الش������رق األوس������ط وبعض الدول القليل������ة األخرى فإن معظم 
أقاليم النفط التقليدية في العالم قد قاربت الش������يخوخة، ويعني هذا 
أن االكتش������افات املتوقعة في املس������تقبل تكون أقل حجما وأكثر تكلفة 
من احلقول املنتجة في اإلقليم نفس������ه، وفي أغلب احلاالت سيتطلب 
تطوير االكتشافات اجلديدة كثيرا من اإلبداع لتقليل التكلفة، مثال عن 
طريق اس������تعمال البنى التحتية القائمة، أو ربط احلقول اجلديدة مع 
حقول منتجة، أو م������ع حقول جديدة مجاورة تطور كمجموعة متكاملة 
بعضها مع بعض. وبحر الش������مال ميثل اليوم منوذجا إلقليم نفط دخل 
سن الشيخوخة حيث جند فيه العديد من األمثلة حلقول صغيرة جتد 
حلها املناس������ب ف������ي التضامن مع حقول أخرى من أج������ل تقليل تكلفة 

التطوير واإلنتاج. 

13-4 التحديات في اإلنتاج
فيم������ا يخص تلبية الزيادة في الطلب في األمد املتوس������ط - أي بعد 
أكثر من خمس س������نوات - فإنه من الضروري االعتماد على اكتشافات 
جدي������دة. ومبا أن معظم أحواض النفط، املعروفة في العالم قد وصلت 
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إل������ى مراحل متقدمة م������ن التنقيب فإن احتمال اكتش������اف حقول كبيرة 
في املس������تقبل أقل بكثير مما كان علي������ه حتى اآلن، ليس هذا فقط، بل 
س������يكون من األصعب بكثير تش������خيص وحتديد وجود هذه االحتماالت 
قبل احلفر، ولهذا الس������بب حتت������اج صناعة النفط إل������ى أجهزة وطرق 
تقييم جديدة متط������ورة إليجاد االحتماالت وفحصها عن طريق احلفر، 
ويعني كل هذا أن ش������روط العقود س������تكون أكثر مرونة وأكثر تش������جيعا 

للمستثمرين في التنقيب.
كذلك فإن احتمال التوصل إلى اكتشافات كبيرة خارج الشرق األوسط 
سينحصر في أحواض رسوبية غير معروفة حتى اآلن، ولكن هناك أسبابا 
وجيهة، إما جيولوجية أو تقنية أو سياسية أو مناخية أو بيئية، أو مزيج من 
هذه األس������باب التي جعلت هذه األحواض غير مشجعة حتى اآلن، وإذا ما 
ثبتت أس������عار الزيت على مستواها عند ترجمة هذا الكتاب في 2009، أو 
على مستوى أعلى ملدة طويلة في املستقبل، فقد جتد صناعة النفط احملفز 
الكافي للدخول في تنقيب هذه األحواض حيث س������تكون تكلفة الوحدة في 
التنقيب والتطوير عالية نس������بيا، ولتمهيد ه������ذا التحول ال بد من أن تكون 

شروط التعاقد في هذه األماكن الطليعية مشجعة للمستثمرين.
م������ن اجلانب اآلخر من املتوقع أن يزداد الضغط على الدول النامية من 
الداخل واخلارج حملاولة اكتش������اف وتطوي������ر مصادرها الذاتية للنفط - إن 
وجد احتمال لوجودها - كلما ارتفعت أسعار الزيت، ومن الطبيعي إذن أن 
يؤدي هذا إلى تنافس حاد بن الدول املختلفة جلذب ش������ركات النفط إلى 
أراضيها عن طريق شروط تعاقدية أكثر تشجيعا للمستثمر، وإذا ما أخذنا 
في عن االعتبار التحدي������ات البيئية املتعلقة بإنتاج النفط من مصادر غير 

تقليدية فإنه من احملتمل أن متثل هذه صعابا أكبر في استخراجها. 

13-5 التحديات املرتبطة بالغاز الطبيعي
كان املتخصص������ون في الطاقة يتوقعون أن تبدأ عملية اس������تبدال 
الغ������از الطبيعي بالزيت من أوائل الثمانينيات، وخصوصا في أوروبا 
وأمريكا الشمالية حيث كانت كثافة السكان وتوزيع مراكز الصناعة 
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مالئم������ن لذلك. وعل������ى الرغم من أن عملية االس������تبدال قد بدأت 
فعال في الثمانينيات فلم يكن نطاق أو س������رعة العملية على املستوى 
املتوقع، وقد تتغير احلال اآلن بعد أن بلغت أس������عار الزيت مستواها 

العالي نسبيا. 
غير أن عملية اس������تبدال الغاز بالزيت في األجزاء األخرى من العالم 
كانت وال تزال حتديا أكثر صعوبة، ففي أفريقيا وجنوب شرق آسيا، حيث 
تتوافر مصادر الغاز الطبيعي، أجُنزت بعض املش������اريع الطليعية التي قد 
تفت������ح املجال ملزيد من التطور في قطاع الغاز، وتعتبر هذه املبادرة مهمة، 
خصوصا ألنها تس������اعد على تخفيف عبء اس������تيراد الزيت الذي يشكل 

كابوسا على االقتصاد الوطني في بلدان املنطقة. 
من وجهة نظر شركات النفط التي كانت مهتمة بالنفط لكونه أسهل 
في النقل إلى األسواق العاملية، كان موضوع التنقيب من أجل الغاز غير 
وارد ف������ي اعتباراتها، لذلك كانت أكثر الش������ركات - وما زالت - تتجنب 
التنقيب في أحواض رس������وبية متيل إلى احتمال وجود الغاز، والس������بب 
في ه������ذه النظرة هو أن الغاز إن لم يتوافر بكميات هائلة جدا ال ميكن 
تطوي������ره وبيعه إال عل������ى النطاق احمللي أو اإلقليم������ي. ويتطلب هذا أن 
مت������ارس احلكومة دورا فعاال من أج������ل إكمال العقود الالزمة لبيع الغاز 
ولتش������ريع وتطبيق األنظمة في قطاع الغاز، وذلك لتشجيع املستثمرين 

في القطاع. 
هنالك أيضا بطبيعة احلال حتد آخر يتعلق بالغاز في البلدان املنتجة 
للزيت. وهنا أيضا ينبغي على احلكومة أن تأخذ دور املبادرة إليجاد حل 
شامل الستعمال الغاز من مختلف احلقول في البلد، ألن الغاز املصاحب 
ه������و بطبيعة احلال ناجت ثانوي من إنتاج الزيت، يصعب ضمان تس������ليمه 
على مس������توى معن ثابت، ألن هذا قد ميس جذريا املنفعة املثلى بالنسبة 
إلى إنتاج وبيع الزيت. وألن مشتري الغاز يطالبون بتزويده على مستويات 
ثابت������ة ومضمونة يكون التحدي ببس������اطة: كيف ميكن بيع الغاز بأس������عار 
معقولة، على الرغم من كون مس������تويات تسليمه للمشتري عرضة للتغيير 
مبوجب متطلبات تعظيم إنتاج الزيت، وعن طريق إنش������اء ش������بكة واسعة 
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لنق������ل الغاز من عدة حقول ميكن للبلد أن يضمن ثبات مس������توى تس������ليم 
الغ������از عن طريق تعويض النقص من حقل معن بزيادة نس������بية من بقية 
احلقول. ويعتبر مبدأ تعدد املصادر في حال بيع الغاز املصاحب عنصرا 

مهما لتعظيم سعر الغاز.

13-6 التحدي للمؤسسات املعنية
بعد أن ناقش������نا بعض التيارات احملتملة في املستقبل نعود ثانية لنطرح 
السؤال: هل س������يكون النموذج النرويجي مفيدا في املستقبل؟ وألي درجة؟ 
بالنس������بة إلى العرف الدولي تكون ملكية املصادر الطبيعية وحق التصرف 
فيه������ا مناطة بالبلد املضيف. وال يوجد أي س������بب وجيه لالعتقاد بأن هذا 
املبدأ الدولي س������يكون عرضة للتغيير في املس������تقبل، غير أنه من احملتمل، 
نتيجة احلاجة املاس������ة إل������ى تغطية احتياجات الطاق������ة، أن تضغط الدول 
املس������تهلكة عل������ى الدول املنتجة للنف������ط من أجل توفير املجال الس������تعمال 
مص������ادر النفط للتنقيب والتطوير واإلنت������اج. من املمكن أن نفترض إذن أن 
الدولة املضيفة ستستمر في دورها الرئيسي خصوصا في إدارة مصادرها 
الطبيعية، ولكن الدول املس������تهلكة للنفط س������تقنعها باملس������اهمة في تلبية 
الطلب ملزيد من النفط، وس������وف تستمر الشركات الوطنية في أداء دورها 
الرئيس������ي، خصوصا في كبريات الدول املصدرة للنفط، غير أنها س������تجد 
طريقة متوازنة للتعاون مع ش������ركات النفط الدولية، من أجل توفير حاجة 
تزداد إحلاحا مع الزمن باجتاه تقنية مس������تحدثة، وإدارة تش������غيلية خالقة، 

ومصادر مالية لالستثمار في عمليات تتميز باملجازفة. 
وبازدياد املتطلبات التقنية والتشغيلية في املستقبل ستزيد احلاجة 
إلى اس������تعمال الشركات الدولية. واس������تعمال كثير من هذه الشركات 
حتت ظروف إدارية تخدم املنافس������ة احلرة بن الش������ركات هو املفتاح 
لتحقيق الكفاءة الالزمة الكتش������اف وتطوير وإنت������اج املصادر النفطية 
املتبقية في العالم. فقط عن طريق املنافسة احلرة بن شركات كفوءة 
س������نتمكن من تعظيم الفائ������دة للبلدان املضيفة وللعالم من اس������تثمار 

مصادرنا النفطية النابضة. 
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س������يختلف دور البل������د املضيف مبوجب أوضاع البل������د بالذات من حيث 
رصيده من مصادر النفط وظروف الس������وق ومتطلبات املش������اريع املتوافرة 
له في أي حن، غير أن قابلية البلد لكس������ب ثقة املس������تثمرين، فيما يخص 
معاملته لهم في املس������تقبل، هي نقطة أساس������ية لتشجيعهم على االستثمار 
ف������ي البل������د، إضافة إلى هذا فإن على البلد أن يك������ون مرنا في التعامل مع 
الظروف اخلاصة التي قد تواجه صناعة النفط في املس������تقبل، سواء على 
املس������توى الدولي أو الوطني أو على مس������توى املش������روع املنفرد، وفي بعض 
احلاالت يقتضي النجاح ربط العديد من املصالح معا في مش������روع موحد. 
وقد يقتضي التقدم في مش������روع م������ا التعاون الوثيق مع ال������دول املجاورة، 
وبغ������ض النظر عن اجله������ة التي تأخذ املبادرة، يكون للس������لطات احلكومية 
الدور الرئيسي في تشجيع وتسهيل مثل هذه املبادرات حتى يتحقق الغرض 
املطلوب وفي كثير من احلاالت تأتي املبادرة لتنسيق العالقات بن البلدين 

من البلد املضيف.
عن������د مواجهة حتديات املس������تقبل املس������تعرضة أعاله نأم������ل أن تكون 
التجرب������ة النرويجية مصدرا لإللهام يس������اعد ال������دول املضيفة على إيجاد 
َن الدروس  احللول الصحيحة للتحدي������ات املختلفة. من املؤمل أيضا أن تكوِّ
من التجربة النرويجية أساس������ا للنظر في اخلي������ارات املختلفة للتعاون بن 
السلطات احلكومية وشركات النفط، وعلى الرغم من أن كثيرا من احللول 
الت������ي تبنتها النرويج قد ال تك������ون مالئمة بصورة مباش������رة للظروف التي 
مي������ر بها البلد املضيف فإن عملي������ة حتليل اخليارات عند البحث عن احلل 

الصحيح ستساعد البلدان املضيفة على التوصل إلى احلل املناسب.
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املصادر
1 - التقارير السنوية ملديرية النفط النرويجية.

2 - أكوفيسك: نظرة بعد 2000 ، بقلم تريسيا يونك، أوراق استعراضية جلمعية مهندسي 
النفط 1995 - 1997.

ر وتُنَشر من قبل وزارة النفط والطاقة النرويجية،  3 - صحائف حقائق، نشرة سنوية حتضَّ
أوسلو، النرويج.

4 - اكتشافات، بقلم ستيك س كفندست، نشرت من قبل شركة فيليبس للنفط، النرويج.
5 - القان������ون والسياس������ة في تطوير النفط، 1979، بقلم: كمال حس������ن، نش������ر من قبل 

فرانشيش بينتر ليميتد، لندن وشركة نيكولس للنشر في نيويورك.
6 - تش������ريعات بخصوص الساحل القاري النرويجي، 1977، نشر من قبل الوزارة امللكية 

النرويجية للصناعة واألشغال اليدوية.
7 - نفط النرويج في العش������رين س������نة األولى، 1984، بقلم إيكل هلَّة، نشر من قبل تيدن 

نورسك للنشر.
8 - تاريخ نفط النرويج، 2002، بقلم: توربيورن كيندينكس������تاد وفريدريك هاطمان، نشر 

من قبل فيكرستراند للنشر.
9 - تاريخ النفط النرويجي- امللف األول - 1992، كتب بقلم: يورغن هانش وُكّنار نيرهامي 

حتت رعاية جمعية النفط النرويجية، نشر من قبل ليسه سلسكابه.
10 - صناعة النفط نحو 2000، نشر من قبل وزارة النفط والطاقة في 1990.

رت ونُِشرت من قبل مديرية النفط النرويجية. 11 - سلسلة تطلعات النفط، كراسات سنوية ُحضَّ
12 - بحوث حول احلجر الطباش������يري، 1995، بقلم: مارك أندرسن نشر من قبل معهد 

بحوث روكاالند، النرويج.
13 - بروفيت 1990 - 1994، تقرير خالصي للمشروع، وصف وتشخيص املكامن قرب 
البئر، بقلم: يورن أولس������ن، سنورة أوالوسن، تروند ب جنسن، كير هلكه الندا، وليف 

هندراكر، نشر من قبل مديرية النفط النرويجية. 
14 - روث، مش������روع بحث نرويجي حول حتسن اس������تخالص الزيت - خالصة برنامج. 
ر من قبل سفن م شيفالند، آرنه سكوكه، ليف هندراكر وكارل د سيسك. نشر  ُحضِّ

من قبل مديرية النفط النرويجية.
15 - سبور مونوغراف، تطورات في حتسن استخالص الزيت للمكامن الرملية في بحر 
الش������مال، 1992. حضر من قبل سفن ش������يفالند ويون كلبَّه، نشر من قبل مديرية 

النفط النرويجية.
16 - تقاري������ر ومقترحات قدمت إلى البرمل������ان النرويجي حول عمليات النفط من 1965 

رت من قبل وزارة النفط والطاقة وغيرها من الوزارات. إلى 1998، ُحضِّ
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17 - نقمة املصادر الطبيعية، بقلم: جي دي س������اكس وأي إم وارنر، استعراض اقتصادي 
أوروبي 45 )2001( 827 - 838.

18 - ت������رول - غاز لعدة أجيال، بقلم: فيدار ليرون، نش������ر من قبل حاملي الترخيص في 
حقل ترول. 

دورات التراخيص على الساحل القاري النرويجي حتى العام 2000.

إعالن الدورة األولى. 278 رقعة تعرض للشركات. 1965/4/13

الدورة األولى. 78 رقعة في 22 امتيازا متنح للشركات1965/8/18

الدورة الثانية. 13 رقعة متنح من 1969 إلى 1969.1971

دورة ترخيص استثنائية حلقل ستاتفيورد.1973/3/2

الدورة الثالثة. 20 رقعة متنح في 1974 و1976 و1974.1977

منح امتياز لرقعة كولفاكس »الذهبية«.1978/4/16

الدورة الرابعة. 8 رقع متنح للطلب.1987

F الدورة الرابعة. 8 رقع متنح للشركات.1979

أول رقعة من حقل ترول متنح ملجموعة من الشركات.1979/4/6

1979
الدورة اخلامسة. 12 امتيازا ل� 12 رقعة متنح للشركات من 

1980 إلى 1982.
املناطق الشمالية تفتح للحفر.1980

الدورة السادسة. 9 رقع متنح في بحر الشمال.1981

الدورة السابعة. 5 رقع متنح في اجلزء اجلنوبي من بحر الشمال.1981

3 رقع في حقل ترول متنح للشركات الوطنية الثالث.1983/7/8

الدورة الثامنة. 17 رقعة متنح للشركات.1984

مصادر

ملحق
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الدورة التاسعة. 13 رقعة في 11 امتيازا متنح للشركات.1985

الدورة العاشرة والعاشرة أ. تشمل 8 رقع. 1985

هالتنبانكن يفتح للحفر ويصبح إقليما جديدا للنفط.1986

الدورة العاشرة ب. 9 رقع متنح في منطقة نورالند. 1986

11 امتيازا متنح للشركات.1986

الدورة 10 أ وب. تشمل 19 رقعة.1986

الدورة احلادية عشرة. 22 رقعة في 13 امتيازا متنح للشركات.1987

الدورة الثانية عشرة أ. 16 رقعة في 11 امتيازا متنح للشركات.1988/8/7

الدورة الثانية عشرة ب. 13 رقعة في 9 امتيازات متنح للشركات.1989/3/9

منطقة نورالند 5 و6 و7 تفتح للمسوح اجليوفيزيائية فقط.1989/7/1

الدورة الثالثة عشرة. 36 رقعة في 22 امتيازا متنح للشركات.1991

1993
الدورة الرابعة عشرة. 31 رقعة متنح في 17 امتيازا على طول 

الساحل القاري.

1996
الدورة اخلامسة عشرة. 46 رقعة في 18 امتيازا متنح. أكثرها 

في البحر النرويجي.

2000
الدورة السادسة عشرة. 34 رقعة في 14 امتيازا متنح في 

البحر النرويجي.
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املؤلف/املترجم في سطور

فاروق القاسم
* تخ������رج في كلي������ة إمبريال - جامع������ة لندن، الع������ام 1957 )تخصص 

جيولوجيا النفط(.

* عمل حتى العام 1968 في وظائف متعددة في شركة نفط العراق.

* عم������ل في الفترة م������ن 1968 حتى 1973 في الش������ؤون اجليولوجية 
والتقنية بوزارة الصناعة في النرويج، حيث أسهم في تأسيس وتنظيم 

اإلدارة احلكومية لصناعة النفط هناك.

* عم������ل مديرا عاما للمصادر النفطية ف������ي النرويج فترة متتد إلى 18 
عام������ا، حتى الع������ام 1991، كما كان عضوا في ع������دة جلان حكومية 
نرويجية أسهمت في إحداث وتطوير الصناعة النفطية في النرويج.

* عل������ى مدار العق������ود الثالثة املاضية قدم مش������اورات مهمة في مجال 
النفط لعدة بلدان في آس������يا وأفريقيا، خصوصا في موضوع اإلدارة 

االستراتيجية لقطاع النفط.

* يدير حاليا شركة استشارية متخصصة في تقدمي املشاورات النفطية 
في النرويج والعالم.
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سلسلة عـالـَم املعرفة

»عالم املعرفة« سلس������لة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل ش������هر ميالدي 
ع������ن املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب - دولة الكويت - وقد صدر 

العدد األول منها في شهر يناير العام 1978.
تهدف هذه السلس������لة إلى تزويد القارئ مبادة جيدة من الثقافة تغطي 
جمي������ع فروع املعرفة، وكذلك ربط������ه بأحدث التي������ارات الفكرية والثقافية 

املعاصرة. ومن املوضوعات التي تعاجلها تأليفا وترجمة:
1 - الدراس������ات اإلنسانية: تاريخ � فلسفة - أدب الرحالت - الدراسات 

احلضارية - تاريخ األفكار.
2 - العل������وم االجتماعي������ة: اجتماع - اقتصاد - سياس������ة - علم نفس - 

جغرافيا - تخطيط - دراسات استراتيجية - مستقبليات.
3 - ال�دراس��������ات األدبي�ة واللغوي�������ة : األدب الع�رب�ي - اآلداب العاملي�ة - 

عل�م اللغة.
4 - الدراس������ات الفنية: علم اجلمال وفلسفة الفن - املسرح - املوسيقى 

- الفنون التشكيلية والفنون الشعبية.
 5 - الدراس��������ات العلمية: تاري��خ العل���م وفلس�����������فته، تبس������يط العل��وم 
الطبي���عي������ة )في��زياء، كيم��ي������اء، علم احل��ياة، فل������ك( � الرياض��يات 
التطبي��قية )م������ع االهت��مام باجل��وانب اإلنس������انية له��������ذه الع��لوم(، 

والدراسات التكنولوجية.
أما بالنسبة إلى نشر األعمال اإلبداعية � املترجمة أو املؤلفة � من شعر 
وقصة ومس������رحية، وكذلك األعمال املتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا 

أمر غير وارد في الوقت احلالي.
وحترص سلس������لة »عالم املعرفة« عل������ى أن تك��ون األعم�������ال املترج��مة 

حديثة النشر.
وترح������ب السلس������لة باقتراح������ات التألي������ف والترجم������ة املقدمة من 
املتخصص������ن، عل������ى أال يزي������د حجمها عل������ى 350 صفحة م������ن القطع 
املتوس������ط، وأن تك������ون مصحوبة بنب������ذة وافية عن الكت������اب وموضوعاته 
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وأهميت������ه ومدى جدته. وفي حالة الترجمة ترس������ل نس������خة مصورة من 
الكتاب بلغته األصلي������ة، كما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب، وكذلك 
يجب أن تدّون أرقام صفحات الكتاب األصلي املقابلة للنص املترجم على 
جانب الصفحة املترجمة، والسلس������لة ال ميكنها النظر في أي ترجمة ما 
لم تكن مستوفية لهذا الش������رط. واملجلس غير ملزم بإعادة املخطوطات 
والكتب األجنبية في حالة االعتذار عن عدم نشرها. وفي جميع احلاالت 
ينبغي إرفاق س������يرة ذاتية ملقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيس������ية عن 

نشاطه العلمي السابق.
وف������ي حال املوافقة والتعاقد على املوضوع �� املؤلف أو املترجم �� تصرف 
مكافأة للمؤلف مقدارها ألف وخمس������مائة دينار كويتي، وللمترجم مكافأة 
مبعدل عش������رين فلس������ا عن الكلم������ة الواحدة في الن������ص األجنبي، أو ألف 
ومائتي دينار أيهما أكثر )وبحد أقصى مقداره ألف وستمائة دينار كويتي(، 
باإلضافة إلى مائة وخمس������ن دين������ارا كويتيا مقابل تق������دمي املخ�طوط����ة �� 

املؤلف��ة واملترجم��ة �� من نسختن مطبوعت�ن.
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على القراء الذين يرغبون في استدراك ما فاتهم من إصدارات املجلس التي نشرت
بدءا من سبتمبر 1991، أن يطلبوها من املوزعني املعتمدين في البلدان العربية:

الكويت:
شركة املجموعة الكويتية للنشر والتوزيع

الشويخ - املنطقة التجارية احلرة - شارع 
املوفنبيك - مبنى D14  - الدور األول

ص. ب 29126 - الرمز البريدي 13150
ت: 24613535 -  فاكس 24613536

اإلمارات:
شركة اإلمارات للطباعة والنشر والتوزيع

دبي، ت: 97142666115 - فاكس: 2666126
ص. ب 60499 دبي

السعودية:
الشركة السعودية للتوزيع

اإلدارة العامة - شارع امللك فهد )الستن سابقا( 
- ص. ب 13195 - جدة 21493 ت 6530909 - 

فاكس 6533191
سورية:

املؤسسة العربية السورية لتوزيع املطبوعات
سورية - دمشق ص. ب 12035 )9631(

ت 2127797 �� فاكس 2122532
مصر:

دار األخبار
6 ش الصحافة ��� اجلالء �� القاهرة

ت 0020225806400 - فاكس 0020225782632
املغرب:

الشركة العربية األفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة )سبريس(

 70 زنقة سجلماسة الدار البيضاء
ت 22249200 �� فاكس 22249214 )212(

تونس:
الشركة التونسية للصحافة - تونس - ص. ب 4422

ت 322499 �� فاكس 323004 )21671(
لبنان:

شركة الشرق األوسط للتوزيع
ص. ب 11/6400 بيروت 11001/2220
ت 487999 �� فاكس 488882 )9611(

اليمن:
القائد للتوزيع والنشر - ص. ب 3084

األردن:
وكالة التوزيع األردنية

عمان ص. ب 375 عمان - 11118
ت  5358855 �� فاكس 5337733 )9626(

البحرين:
مؤسسة الهالل لتوزيع الصحف
ص. ب 224/ املنامة - البحرين

ت 294000 - فاكس 290580 )973(
ُعمان:

املتحدة خلدمة وسائل اإلعالم
مسقط ص. ب 3305 - روي

الرمز البريدي 112
ت 700896 و788344   �� فاكس 706512

قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع

الدوحة ص. ب 3488 - قطر
ت 4661695  �� فاكس )974( 4661865

فلسطني:
وكالة الشرق األوسط للتوزيع

القدس/ شارع صالح الدين 19 - ص. ب 
19098 ت 2343954 - فاكس 2343955

السودان:
مركز الدراسات السودانية

اخلرطوم ص. ب 1441 �� ت 488631 )24911(
فاكس 362159 )24913(

نيويورك:
MEDIA MARKETING RESEARCHING

 25 - 2551 SI AVENUE LONG ISLAND CITY
NY - 11101 TEL: 4725488 FAX: 1718 - 4725493

لندن:
UNIVERSAL PRESS & MARKETING LIMITED

POWER ROAD. LONDON W 4SPY.
TEL: 020 8742 3344 - FAX: 2081421280
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تنويـــــه
لالط������الع على قائم������ة كتب السلس������لة انظر عدد 
ديس������مبر )كانون األول( من كل س������نة، حيث توجد 
قائمة كاملة بأس������ماء الكتب املنشورة في السلسلة 

منذ يناير 1978.
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